
יוצרימזכויותבדיגירעיוגות

מבואא.

בזכותהמוגנתהיצירהאתלתארמקובל

שהוארעיוןשלכלשהוכביטוייוצרים

כביטויהיצירהאפיוןהיצירה,ליוצרמקורי

שלהיטודמעקרונותאחדהוארעיון,של

החלקכיהיאזהיטודעקרוןמשמעותהדין,

במובחןשבה,היבטוידרךהואביצירההמוגן

שלפיוהיטודעקרוןבה,הטמוןמהרעיון

היוצריםזכותבאמצעותרעיוןעלהגנהאין

דביןהיטבמעוגןהביטוי,דרךעלרקאלא

היאההגנהכיהיטודעקרון , 2ובעולםבארץן

הרעיוןעלולאשביצירותהביטוידרךעל

הכלליםמערכתכלעלמשליךבהןהטמון

"הבלמיםעללרבותיוצרים,זכויותשדביני

הדין,במטגרתהמצוייםהשוניםוהאיזונים"

השוניםהאינטרטיםביןליישבנועדואשר

 , 3יצירותעלבהגנההמעורבים

זכויותשלצרורכוללתהיוצרים""זכות

שלניצולןעלשליטההמעניקותשונות,

כוללתהיוצריםזכותכלל,דברךיצירות,

יצירהשלההעתקהעללשלוטהזכותאת

הפומביהביצועעללשלוטהזכותאתוכן

נוטפתזכותהיצירה,שלהשידורעלאו

ובההיוצרים,זכויותמצרורחלקשהיא

שלההפקהעללשלוטהזכותהיאנתמק,ד
המסמלותבדמויותמוחלפותהמקובלותהדמויות ,הצרפתיתהמהפכהמתקופתמשחקלקלפיפטנט

היהזהפטנטכיוםהמעמדות,ושוויוןהזכויותשוויוןהעיתונות,חופשהשלום,רוחכגוןשוניםערכיםהיצירה,עלהמבוטטותנגזרות""יצירות
 ,לרשותנוהתמונההעמדתעלקלדרוןויעקבחנההדיןלעורכיתודות ,יוצריםבזכותמוגןהנגזרתהיצירההגזירה","זכותגםהמכונה

כפועל ,שבמקורמאלואחריםלשפהאולמדיוםהעברתםתוךכללמוטיפהואשרקיימת,יצירהעלהמבוטטתכשלעצמה,יצירההיא

קשייםמתעורריםהגזירה,זכותשלזהומאופייהמתוכנהיוצאשלתרגוםלדוגמה:כךמשלה,יצירתינדבךשבבטיטההיצירהעל

הגזירהזכותשביןלקשרהנוגעזההואמרכזיקושיושונים,רביםעיבודטפרותית,יצירהעלהמבוטטדרמטיטרטטפרותית,יצירה

 ,יוצריםזכויותדבינירעיונותעלאי-הגנהדבברהיטודעקרוןלביןלשלוטליוצרמאפשרתהגזירהזכות ,בזהוכיוצאמוזיקליתיצירהשל

המוחשיתלתצורהמעברושונים,רביםבאופניםהיצירהניצולעל

זכותשמעניקהלשליטהמעבר ,נתפרטמההיאשבהוהראשונית

מעניקההגזירהזכותשהיא","כמותהיצירהשלהניצולעלהיוצרים

דברךשונות,הפשטהברמותהיצירה,מרכיבישלניצולעלשליטה

ישאשרהיצירה,מןמופשטיםמרכיביםעלמגנההגזירהזכות

הגזירהזכותכימכאן,"רעיוניים",טממניםאחרת,אוזובמידהבהם,

היוצריםזכויותדבינישלפיוהיטודבעקרוןמחודשעיוןמעוררת

הגזירהזכותשלובתוכנהבאופייהההכרה ,רעיונותעלהגנהאין

"רעיוניים"טממניםבעלימרכיביםעלמטוימתהגנההמטפקתכזכות

מגבלותזולזכותלהציבישכילמטקנהמובילהביצירות,הטמונים

המצויהואיזונים""בלמיםמערכתאותהאתלשמרכדיוזאת ,וטייגים

למינהל,המכללההאקדמיהמסלוללמשפטיםהספרביתמרצה,למשפטים,דוקטור

ואוניברסיטתבירושליםהעבריתהאוניברסיטה ,למשפטיםהפקולטההחוץ,מומרצה

תל-אביב,
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עקרוןאתבמעטנערעראמדיינוזה,בחיבורהיוצרימ,זכויותזביני

הגזירהזכותעלונצביעיוצרימזכויותזבינירעיונותעלאי-ההגנה

לכך,המרכזיכגורמ

חופשירעיוןביוהיסודיתההבחנהב.

מוגוביטוילביו
להגןבאהמוגןשאינורעיוןלביןמוגןביטויביןהיטודיתההבחנה

תמריץמתןבצדרעיונות,שלחופשיתבזרימההציבוראינטרטעל

הרחבהציבורכימובטחההבחנהבאמצעותיצירות,להפיקליוצרימ

נשמרובכן-שביצירותברעיונותחופשישימושלעשותיוכל

הביטוילדרןהגנהניתנתזאת,בצדהציבורי,השיחהעשרתאינטרט

שכןליצור,ליוצרימתמריץניתןובכן-היצירהשלהקונקרטית

ההבחנהזה,באופןהיצירתי,היבטויניצולעלהשליטהבידיהמנותרת

לביןהיצירותבעלישלהאינטרטימביןאיזוןלעריכתכלימטפקת

זכותבריטוןהרבהתועלתהומכאןהציבור,שלהאינטרטימ

 , 5היוצרימ

נזקקחדשה,יצירהשלהפקהלשמרבימ,במקריממכ,ןלמעלה

קודמות,מיצירותמרכיבימאחרת,אוזובמידהליטול,היוצר

מיצירותנטילהשלשונותרמותלחבוקעשויההיצירתיתהפעילות

קיימותיצירותמתוןשהמכמותחלקיממנטילתהחלקודמות,

רעיוןביןההבחנה , 6בלבדבהןהטמוןהכלליברעיוןבשימושוכלה

ברעיונותהשימושאפשרותאתעתידיימליוצריממי.pמרתלביטוי

לשמהדרושותהבניין""אבניהמאלהורעיונותקיימות,שביצירות

איזוןלעריכתכלימטפקתאףההבחנהכ,ן , 7חדשותיצירותהפקת

שלהאינטרטימלביןהקיימותהיצירותבעלישלהאינטרטימבין

העתידיימ,אוהמאוחרימהיוצרימ

חופשירעיוןביןהיטודיתההבחנהשלהרבהתועלתהאףעל

היוצרימושלהציבורשלהאינטרטימעלבשמירהמוגןביטוילבין

משכ,ןו"ביטוי","רעיון"למושגימברורותהגדרותאיןהעתידיימ,

 , 8פשוטאינורבות,לעתימביטוי,לביןרעיוןביןההבחנהיישומ

ביישומלטייעתפקידמאשר ,עזרומבחנידוקטרינותנתגבשובהלכה

ביצירהשונימממרכיבימהגנהלשלולמכןיוצאוכפועלההבחנה,

במשפטבעיקרשנתפתח,מבחןלדוגמה,מתאימימ,במקרימ

 ,ה"מיזוג"מבחןהואיבטוילביןרעיוןביןההבחנהלעריכתהאמריקני,

דרןאזיאחתזברןרקרעיוןלבטאניתןאמזה,מבחןפיעל

עמהתמזגההביטוידרןשכןמוגנת,אינהזהרעיוןשלהביטוי

בכינויההידועהאחרת,דוקטרינהפיעל , 9מוגןהבלתיהרעיון

" scenes ajaire ", הכוללותשגורות","ט~נותשלבטיטימאגרקיימ

בהמלעשותחופשיימהכולאשרבזה,וכיוצאאירועימדמויות,

הטמוןהרעיוןשלהכרחיתתולדההמאלומרכיבימשכןשימוש,

זבוקטרינותדיאיןלעתימלהלן,שנראהוכפיזאת,עמ ,ן oביצירה

לביןחופשירעיוןביןההבחנהויישומהאמורימ,העזרובמבחני

יי4רבימ,קשייממעוררמוגןביטוי

תש"ט-הטריפט),הטכםלהוראות(התאמההרוחניהקנייןדינילתיקוןלחוק ) 4 ( 2טי

 )ע(א,כרךא"י,,חוקי 1924יוצרים,זכויותלפקודת )ב( 7טיבהוטפתהדן 1999

בהלכהבישראלמעוגןאףזהעיקרוןיוצרים").זכויות"פקודת(להלן: 389 )א( , 364

15ע"אלמשלראוהפטוקה, / עניין(להלן: 817 , 813 ) 2לו(פ"דבנט,ניגולדבנרג 81

23ע"אגדלובנרג); / אורבוך).עניין(להלן: 759 , 749 ) 3מב(פ"דאורבוך,ניהרשקו 81

 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectualראו:הבינלאומי,דבין

Property Rights, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade 

\ 8 ) 994 \( Organization, Annex \ C, 33 ILM :להלן)בארצות-טריפט");"הטכם

ראו:האנגלידביןזהבענייןלהלכה . U.S.C.A § 102 (b 17 ( ) 1996 (ראו:הברית

C. James & S. James On Copyright (London, 141h ed. , Sweet & Maxwell 

393-394 ) 998 \ ,. eds . 

יכוליםשהכולבעודשביצירה,הביטוידרךעלרקהגנהיששלפיהההשקפהלדוגמה,

יצירהעלההגנהתקופתכילהכרההובילהבה,הטמוןברעיוןחופשישימושלעשות

הפטנט,זכותבאמצעותהניתנתההגנהתקופתזאת,לעומתיחטית.ארוכהלהיותיכולה

עלמגנההפטנטזכות,שכןהיוצריםזכותבאמצעותהניתנתמזובהרבהקצרההיא

השימושאתמונעתהפטנטשזכותכיווןחדשניים.תהליךאולמוצררעיוןשהיאהמצאה

בזכותבהכרההכרוךמזההגדולהחברה,עלכדבנטלמטילההיאברעיון,החופשי

המשפטביתחזרלאחרונהיחטית.קצרהלתקופהמוענקתהפטנטזכותכןועליוצרים,

אתהאריכהאשרחקיקהלהצדיקכדיזושגורההבחנהעלארצות-הבריתשלהעליון

 Eldered v. Ashcroji, 537 U.S . \ 86 , 2 \ 2-2 \ 3ראו:יוצריםבזכותההגנהתקופת

) 2003 (. 

היצירהאפוריפישמןאיראוהגזירהזכותשמעוררתלקשייםהאפשרייםהפתרונותעל

ברטיטההאוניבמשפטים,דוקטורתוארקבלתלשםחיבוריוצירםזכויותידבניהנגזרת

(תשט"ב).בירושליםהעברית

2392ע"א ; 1הערהליעלאורבו,ךענייןראוהישראלי,במשפט / נתוניםעיבדואשח 99

הדיןלפטק 1סבפטקהבמערכת)שמורפורטם)(עותק(טרםעב"מטרנסבטוןניעב"מ

 M.B. Nimmer & D. Nimmerראו:האמריקניבמשפטאשרז);עניין(להלן:

;] Nimmer On Copyright (New York, M. Bender ed., \987) § 2.03[D 

§ ) 1989 , P. Goldstein Copyright, Principles, Law and Practice (Boston 

471 , 1.14.2.2; Harper and Row P!lblishers, lnc. v. Nation Enterprises 

) 985 \( 556 , 539 . U.S . 

513ע"א 6 / 89 nter\ego ניז• Exin-Lines Bros S. A , 165,133 ) 4מח(פ"ד 

5768;רע"א 1הערהליעלאורבוך,עניין ;) lnterlegoעניין(להלן: / יבואא.ש.י.ר. 94

 . 385 , 384 , 289 ) 4נב(פ"דבע"מ,צריכהומצויראבזיירםפורוםניוהפצהייצור

"האופציותעלכשמירהביטוילביןרעיוןביןההבחנהשלזותכליתהמכניםיש

 P.E. Geller "Hiroshige Vs. Van Gogh :ראו:העתידייםהיוצריםשלהיצירתיות"

Reso\ving The Dilemma OfCopyright Scope In Remedying 

48-49 , 39 ) 1998 ( . Infringement" 46 J. Copyright Soc y. U.S.A . 

כליםלגבשכוונהמתוך"הרעיון",מושגאחרלהתחקותונותטיניעשורביםמלומדים

 L.A. Kurtz "Speakingלדוגמה:ראוביטוי.לביןרעיוןביןההבחנהביישוםשיטייעו

Miafni L. Rev ןס. to the Ghost: Idea and Expression in Copyright" 47 U 

1241-1260 , 1221 ) 1993 (. 

 Goldstein, supra note 5, at pp. 80-82; Nimmer, supra note 5, atוראו:

] 3 [] 3.03[B \§. 

אמניםיצוירם,זכיוותגרינמןטי ; Nimmer, supra note 5, at §13.03[B [] 4 [וראו: 1ס

 )א"ת(ת"אראובישראל,בפטיקהזהמבחןיישוםשללדוגמה . 62 ) 1998 (ומפיקים

1229 /  . 529 ) 1לב(מחוזידיניםפורטם),(לאהראלנילכומפנדל 95
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הגזירהזכותג.

הגזירהזכותהגדרת . 1

המעניקותשונותזכויותשלצרורכוללתהיוצרים""זכותכאמור,

היאאשרהגזירה,בזכותהואענייננויצירות,שלניצולןעלשליטה

יצירהלבעלהמעניקההגזירה,זכותהיוצרים","זכויותמצרורחלק

השונותבמדינותמוגדרתביצירתו,הנגזרים""השימושיםעלשליטה

כזכותמוגדרתהגזירהזכותבארצות-הברית,שונות,בדרכים

המוגנתןן,היצירהעלהמבוססותנגזרותיצירותלהפיקהבלעדית

אחרת,יצירהעלהמבוססתכיצירהבחוקמוגדרתהנגזרתוהיצירה

וכיוצאדרמטיזציהמוסיקלי,עיבודתרגום,כגוןיותר,אואחת

מוגדרתהגזירהזכותבאנגליה,ן, 2בזה

"אדפטציות"עשייתכאיסור

ליצירה,בנוגע(התאמות)

דרךעלמוגדרותאלו"אדפטציות"

למעשההמפרטתסגורה,רשימה

בנוגעובהן:נגזרות,יצירותשלסוגים

שלתרגום-ספרותיותליצירות

דרמטיתלאיצירההפיכתהיצירה,

והמרתוההפךדרמטיתליצירה

לתכנתבנוגעלתמונות;היצירה

עיבו,ד-נתוניםומאגרמחשב

ספרותיתיצירהשלעותקיםצילוםכגוןלעותקים,היצירההכפלת

שעתוקדפוס,מכונתבאמצעותהדפסתםאוצילוםמכונתבאמצעות

) Reproduction (, מיצירה,מהותיחלקשלמחדשהפקהפירושו

גילוםלמעשההואמהשכפול,להבדילהשעתוק,שהיא,צורהבכל

כגוןמוחשי,בעותקממנהמהותיחלקשלאוהיצירהשלמחדש

קיים,ציורפיעלחדשציורשלהפקה

לשכפול,בנוגעחלהשהוכרההראשוניתההעתקהזכותהיסטורית,

ההעתקה,זכותהתפתחההשניםבמשךן, 8ספריםשלהדפסה,קרי

לשכפולבנוגערקולאשונות,יצירותשללשכפולבנוגעוניתנה

ההעתקהזכותשלהצרההתפיסהאולם(ספרים),ספרותיותיצירות

 ,-1919ההמאהלסוףעדנהוגההייתההיצירהשללשכפולכזכות

עת , 9-1ההמאהבמחציתלדוגמה,

צרההייתהההעתקהזכותשתפיסת

נקבעהשכפול,בזכותוהתמקדה

אינוספרתרגוםכיבארצות-הברית

שכןהיצירה,שלהעתקהמהווה

וכיעצמה,בפנייצירההואהתרגום

אלורקהםמf;נריםעותקים

עודהמוגנת,היצירהאתהמשכפלים

שימושעושההתרגוםכינקבע,

הואכןועלביצירההטמוןברעיון

יותר,מאוחרשניםמספר , 20מותר

בארצות-הברית,אחרדיןבפסקנקבע

שלמעלילהמרכיבשלהעתקהכי

.-. 
ובנוגעתרגום;אושונהגרסההפקת

אועיבוד-מוסיקליתליצירה

מצויההאנגלישבחוקלזודומההוראה , 13(תעתיק)"טרנסקריפציה"

(התאמה),"אדפטציה"תרגום,כינקבעבצרפתן, 4האוסטרליבחוק

שהיא,צורהבכלהעתקהאועיבודצורה),(שינוי"טרנספורמציה"

-היוצררשותבלאנעשיםאשרממנה,חלקשלאויצירהשל

"אדפטציות"לנצלאולפרסםניתןכיבחוקנקבעבגרמניהן, Sאסורה

גבעדודובאדיבות ,גבעדודושלהברווזהטפרכריכתמתוך

אוהותאמהאשרהיצירהמחברברשותרקביצירהשינוייםושאר

 ) 2 ( 1בסעיףמצויההגזירהזכותשלהגדרתהבישראל,ן, 6שונתה

האנגלישבחוקלזוהדומהדברךקבועה,וזו 1911יוצרים,זכותלחוק

יצירותשלהפקהשעניינםאסוריםמעשיםשלכרשימההנוכחי

ועו.דקולנועסרטדרמטיזציה,תרגום,כגוןשונותנגזרות

יצירהלבעלמעניקההשונותבמדינותהגזירהזכותכיאפואעולה

ליצירתו,בנוגעהנעשותפעילויותשלביותררחבהקשתעלשליטה

מהרחבתכחלקהגזירהזכותהתפתחות . 2

ההעתקהזכות

ההעתקה,זכותבהתפתחותשלובההגזירהבזכותההכרההתפתחות

בצרורהנכללותהזכויותמביןהבסיסיתהזכותהיאההעתקהזכות

זכותיצירהלבעלמעניקהההעתקהזכותכיום,היוצרים","זכויות

ידיעלממנה,מהותיחלקאויצירתו,אתולשכפללשעתקבלעדית

פירושו ,) Dupiication (שכפולן,ךשהיאצורהבכלעותקיםהפקת
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 , 21במחזהההעתקהזכותאתהפרואחרבמחזהושילובומחזה

לשכפולמוגבלתאינהההעתקהזכותכיהוכרזהדיןבפסקלמעשה,

ידיעלמיצירהמרכיביםלהעתיקניתןוכיבלדב,מיצירהעותקים

כראשיתנתפסזהדיןפסקחדשה,יצירהבתוךושילובםשעתוקם

אינהשההגנהכךהאמריקני,במשפטהיצירהעלההגנההרחבת

לשוןעלדהיינוהיצירה,שלה"מילולית"הביטוידרךעלרקחלה

מןיותרומופשטים"תוכניים"מרכיביםעלגםאםכיהטקסט,

ההכרהראשיתאתמייצגאףזהדיןפסק , 22העלילהכגוןהיצירה

כיכךעלעמדהמשפטביתשכןהאמריקני,במשפטהגזירהבזכות

וזאתהתובע,יצירתשלאסורה"אדפטציה"מהווההנתבעפעולת

בסמוךלכ,ךבהתאם , 23עצמומשליצירתיותהוסיףהנתבעאםאף

הזכותבארצות-הבריתבחוקלראשונההוכרהזהדיןפסקמתןלאחר

ליצירהדרמטיתלאיצירההמרתעלוכןיצירהתרגוםעללשלוט

 , 24היצירהעלההגנהמהרחבתכחלקדרמטית

ההכרהלהתפתחהחלה-19ההמאהבמחציתהאנגליבמשפטאף

וכימיצירה,עותקיםלשכפולמוגבלתאינהההעתקהזכותכיבכך

נעשההשעתוקאםגםיצירה,שלשעתוקעלשליטהאףכוללתזו

השעתוקזכותהוכרהתחילהחדשה,יצירהשלהפקהבמסגרת

המדיום,ובאותוהיצירהמלואשלשעתוקככוללתמצומצםבאופן

מאוחר , 2Sזההאודומהציורשלהפקהידיעלציורשלשעתוקכגון



מהיצירהחלקשלשעתוקוכללההשעתוק,זכותהורחבהיותר,

הנעשההיצירהשלשעתוקלרבותותוטפות,שינוייםהכנטתתוך

מתהליךכחלק . 26במקורהיצירההופיעהשבומזהאחרבמדיום

המרהכיקבעהאשרלפטיקהובתגובההיצירה,עלההגנההרחבת

זכותלגדרנופלתאינהדרמטיתליצירהדרמטיתלאיצירהשל

יצירהתרגוםעללשלוטהזכותמוקדמתבחקיקההוכרהההעתקה,

כינקבע, 1911משנתהאנגליבחוקלבטוף, . 27שכזוהמרהעלוכן

שלמפרועותקשהיא,צורהבכלהנעשיתזוהיאיצירהשלהעתקה

לפרשהמקובלאשר ," Colourable Imitations "אףכולליצירה

הושמטהלאזאת,עם . 2Sמשכפולבמובחןשינויים,עםכהעתקה

בשליטתהמצוייםהנגזריםהניצוליםשלהפרטניתהרשימהמהחוק

 • 29ההעתקהזכותאתלהרחיבנועדההיטטוריתאשריצירה,בעל

 • 30יבשראלבתוקףעדיין,מצוי 1911משנתזהאנגלייוצריםזכותחוק

באמצעותהיצירהעלההגנההרחבתשלבעיקרהדומההתפתחות

 • 3 (ובגרמניהבצרפתאףאירעהה"העתקה"מושגהרחבת

וליתר-ההעתקהזכותשלההרחבהתהליךבצדכיאפואעולה

הגזירה,אוה"אדפטציה"מושגוהתגבשהלך-השעתוקזכותדיוק

תפיטההמשקפיםחדשים"העתקה"מקריאותםאתכמאפיין

 • 32היצירהעלההגנהשלמרחיבה

T . ביישוסהגזירהזכותשמעוררתהקושי

מוגוביטוילביוחופשירעיוןביוההבחנה
יצירהמהיהשאלהאתמעלההיצירהעלההגנההרחבתלמעשה,

בתמצית .הערטילאייםגבולותיה""ומהםיוצרים,בזכותהמוגנת

הרעיון . 33רעיוןשלמקוריביטויהיאיצירהכילומרניתןגטובאופן

אינההיוצריםזכותאולם"יצירה",מהווהאינוכך,אםכשלעצמו,

השנים,במהלך . 34היצירהשלוהחיצוניהמוחשיהביטויעלרקמגנה

מוחשי.בלתיכנכטו"גבולותיה"היצירהשלמרחיבהתפיטהנתפתחה

הצורניים-מרכיביהאתהןהמוגנתהיצירהכוללתזו,תפיטהלפי

המקריםקשתולפיכךהתוכניים-פנימיים,מרכיביהאתוהןחיצוניים

 ~ • 35רחבה-מהיצירהבמרכיביםכשימושהדברייחשבשבהם

 . 17U.S.C.A § 106 ) 2 (וו
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105-107 . 
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 Kaplan, supra note 19 ,ראו:האנגלו-אמריקני,במשפטההעתקהזכותלהתפתחות 22

28-34 . at pp . 

23 1138 . Da/y case, supra note 21 , at p . ראו:כןP. Goldstein "Derivative 

. Rights and Derivative Works in Copyright" 30}. Copyright Soc'y. U.S.A 

209, 213-214 ) 1983 ~ 

24 1870 Copyright Act of , 21ראו:כן . Goldstein, supra note 23, at p. 214 n . 

.Hanjsaeng/ v. Empire Paiace Ltdהדין:פטקלדוגמהראו 25 , [1894] 3 Law 

115-116 , 109 , Reports Chancery Division . ההעתקהזכותתפיטתלענייןעוד

 P. Goldsteinראו: ,-20ההמאהלראשיתעדהאנגליבמשפטמצומצמבאופן

Adaptation Rights and Moral Rights in the United Kingdom, The United " 

46-47 , 43 ) 1983 ( States and the Federal Republic ofGermany" 1411 C . 

כלאיןכיהוכר , Wood v. Boosey, [1868] L.R. 3 Q.B . 223 , 229הדיןבפטק 26

שילובתוךשהופקהזה)במקרהלאופרה,מוזיקלי(עיבודחדשהיצירהכיבכךטתירה

ביצירההזכויותאתתפרקיימת,מיצירההמועתקימבמרכיביממקורייממרכיבימ

 .ו-9ההמאהטוףלקראתממששלאחיזהקנתהזוהלכה .שהועתקה

27 , H. Laddie et al. The Modern Law ojCopyright and Designs (London 

99 ) 2000 ; C. Brunet "Copyright: The Economic Right" Copyright And 

,. Conjidentiai1njormation Law OjCanada (Carswell, G.F. Henderson ed 

ממדיומששינויכךעלחולק"איןכיבטפרומצייןזליגטוןלכ.ךבהתאמ . 1994 ( 144

אודרמטיתליצירהטפרותיתיצירה"הפיכתוכייהעתקה'','מהווההואגמלשניאחד

יטדויתזליגטוןאיחיראוהמקורית".היצירהשל reproductionהיאאףמהווהלהפך,

 • 40ו) 963 (ידמנמימפטנטיממטחר,יסמניייצירמ,זכיתירני

 . Laddie et al., supra note 27, at pp . 142 , 159וראו: 28

הגזירהזכותאמובשאלההגזירהזכותלביןההעתקהזכותביןהיחטבשאלתלדיון 29

 • 4הערהלעילאפורי,שמןיפראוהרחבה,ההעתקהזכותבתוךבמלואהנבלעת

(כךמתעה"ל"חיקויהחוקשלהעבריבנוטח " Colorable lmitations "המונחתרגומ 30

במקורו.המונחשלקיהמדותוכנואתמשקףנויא ).א.פ.א-שלי(ההדגשהבמקור)

יותרמתאימ ,)א.פ.א-שלי(ההדגשהמיטייה"כ"חיקויזהלמונחזליגטוןשלתרגומו

 • 40בעי , 27הערהליעלזליגטון,וראולדעתי,

 Davies, supra note 18, at pp . :ראוובגרמניהבצרפתההעתקהזכותלהתפתחות 3ו

80-82, 108-110; J.H. Spoor "Copies in Continental Copyright" Copies 

10-26, 33-44 ) 1980 ( in Copyright . 

32 163-164 . Laddie et al., supra note 27, at pp . 

 .ו 67בעי , 6הערהליעל , lnterlegoעניין 33

34 , 34050 § ) 1996 ,. J. Lahore Copyright and Designs (Butterworths, 3,d Rev 

; 211-213 , 97-98 . 34105,34315; Laddie et al., supra note 27, at pp 

1252 . Goldstein, supra note 23 , at pp. 218-226; Kurtz, supra note 8, at p . 

 (Josetקוהלרליוטףהית,רביןהמשפטית,בטפרותמיוחטתהיצירהמושגהפשטת 35

1849-1919 Kohler (, צורההכוללאמנותיי,'"מבנההיאהיצירהמשנתו,פישעל

עלשליטהכוללתהערטילאיתביצירההיוצרשלוזכותוותוכן,פנימיתצורהחיצונית,

,Spoor, supra note 31, at pp. 14-15 :ראומרכיביה.כל 55; D. Saunders 

117-118 ) 1992 , Authorship and Copyright (Routledge 
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הארץארכיוןטולקין,שלספרופיעלהטבעות,שדהסרט:מתוך

מתהליךכחלקהתפתחאשרהגזירה,אוה"אדפטציה"מושגכאמור,

מקריאותםאתשאפייןזההואההעתקה,זכותשלההרחבה

 , 36המוגנתהיצירהשלמרחיבהתפיטההמשקפיםה"העתקה"

ביצירהתוכניים-פנימייםמרכיביםעלההגנהבעקבותכיעקאדא

רעיוןביןההבחנהמאודעדהיטשטשההגזירהזכותבאמצעות

מרכיביםעלהגנהמעניקההגזירהזכות , 37מוגןביטוילביןחופשי

עלאואחרים,נוטפיםומרכיבים 39דמויות , 38עלילהכגוןמיצירה

החיצוניתמהתצורהחלקאינםהםאשראלה,מרכייבםשלהשילוב

המרתעלמגנההגזירהזכותכן,כמוהיצירה,שלוה"מילולית"

ותכליתאחרים,ולממדלמדיוםמטוימיםומממדממדיוםיצירה

ולהציגההיצירהשלהקונקרטיתהיבטוידרךאתלשנותהיאזוהמרה

מידתשפוחתתככלכ,ן , 40במקורהופיעהשבומזהאחרבאופן

שנעשההשימושלביןהקיימתמהיצירהשניטלהחלקביןהזהות

השאלהשאתביתרמתעוררתהנגזרת,היצירהבמטגרתזהבחלק

הגלוםברעיוןולאהיצירהשלהביטוידברךשימושנעשהאמנםאם

מוגןביטוילביןחופשירעיוןביןההבחנהלטשטושהדוגמאותבה,

הןהגזירהבזכותומההכרההיצירהעלההגנהמהרחבתכתוצאה

רומןכגוןה"קלאטיות",היצירותנחלתרקאינהזוותופעהרבות,

הניתנתבהגנהגםמצויההבחנהטשטושלמשל,כ,ן , 41מחזהאו

 , 42מוגנותכיצירותהמוכרותמחשב,לתכנות

באמצעותהמוגניםשביצירה,המופשטיםהמרכיביםכילטכם,ניתן

הביטוידרךביןהאפשרויותבצירבתוו,ןממוקמיםהגזירה,זכות

כילומרניתןלכןביותר,כללירעיוןלביןהיצירהשלהקונקרטית
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אי-הגנהדבברהיטודעקרוןביישוםהגזירהזכותשמעוררתהקושי

עלמטוימת,במידהמגנה,הגזירהזכותכימכךנובערעיונותעל

 , 43ביצירההטמוניםרעיונייםמרכיבים

רעיונותעלוההגנההגזירהזכותה.
איןכיהיטודעקרוןביישוםהגזירהזכותשמעוררתהקושיליישוב

טענותשתימובאותהיוצרים,זכויותדבינירעיונותעלהגנה

עיקריות:

שכןמדויק,אינורעיונותעלאי-ההגנהדבברהיטודיהעיקרוןא,

עלהגנהאיןאחרות,במיליםבאופיו,מידתיבעיקרוןמדובר

מרכיביםעלהגנהקיימתמטוימת,במידהאולםכללי,רעיון

שביצירה,"רעיוניים"

שלפיו-יוצריםזכויותבדיניהיטודיהעיקרוןשלשורשיוב,

ברצוןנעוצים-הרעיוןעלולאהביטויעלמשתרעתההגנה

"אמנותי",מרעיוןבמובחן"שימושי",לרעיוןהגנהלהעניקשלא

המופשטיםהמרכיביםעללהגןנועדההגזירהזכותלכ,ןבהתאם

בתמציתנטבירלהלןה"אמנותית",שביצירהה"רעיוניים"או

 , 44הללוהטענותשתיאת

מרכיביםעלוההגנההגזירהזכות . 1

שביצירה"רעיוניים"

לעתים, , 45ו"יבטוי""רעיון"למושגיםברורההגדרהאיןכילעיל,ראינו

מטפרכיעדמוקשהכההואביטוילביןרעיוןביןההבחנהיישום

פיושעלככלימשמשתאינהההבחנהכילמטקנההגיעומלומדים

ביןחלוקהלעריכתככליאםכיהיצירה,עלההגנההיקףמהוייקבע

חופשי,להותירושראויהחלקלביןביצירהעליולהגןשראויהחלק

ההבחנהביישוםזהקושיתיארואחרים , 46מדיניותלשיקוליבהתאם

כ"רעיון"מהיצירהמרכיבזיהוישבובאופןביטוי,לביןרעיוןבין

מרכיבזיהויואילוהזולת,ידיעללשימושחופשיהרעיוןכימשמעו

 , 47מיגוברעייומדוברכילעתיםמשמעוכ"ביטוי"מהיצירה

היאשביצירההשוניםהמרכיביםעלההגנהכיניכרלמעשה,

ב"צירומיקומםגיבושםבמידתהיתר,ביןתלויה,וזושבמידה,שאלה

עמדה , 48קונקרטיתביטוילדרךועדביותרכללימרעיוןהאפשרויות",

איןאמנםכיבקבעםבאנגליה,המשפטבתיידיעלאומצהאףזו

(קומבינציה)שילובעלהגנהתיתכןאולםכללי,ברעיוןיוצריםזכות

ההבחנהכיקבעבישראלהעליוןהמשפטביתאף , 49רעיונותשל

מלאכותית,אףרבהובמידהמעורפלת,היאביטוילביןרעיוןבין

דברשלובטופוביטוי,לביןרעיוןביןההבחנהתלויה"למעשהוכי

וביןהרעיוןביןאחדותמתקיימתטפציפיבהקשראםההכרעהגם

שנגדירככל'רעיון.'המושגבהגדרתהננקטתההפשטהברמתהיבטוי,

אלמנטיםיביטוי'בגדרגםייכללוכךיותר,מופשטבאורח'רעיון'

שהרעיוןככלולהפך:הביטוי:אפשרויותמגווןויגדליותר,מופשטים

במילים , 50הביטוי"דרכימבחרמצטמצםכךיותר,וטפציפימצומצם



ואינהבאופייה,מידתיתהיארעיוןלביןביטויביןההבחנהאחרות,

מוחלט.עיקרוןמשקפת

עקרוןביישומהגזירהזכותשמעוררתהקושייישובלכ,ךבהתאמ

כיהואיוצרימ,זכויותדבינירעיונותעלהגנהאיןשלפיוהיסוד

מסוימתבמידההגנהקיימתאולמכללי","רעיוןעלהגנהאיןאמנמ

זוהיאהגזירהזכותמכ,ךויותרשביצירה."רעיוניימ"מרכיבימעל

היצירה,מןמופשטיממרכיבימעלהגנהלהעניקהיתר,ביןשנועדה,

שלזהתפקידהאתכ"רעיון".לזהותמניתןמסוימתבמידהאשר

קיימימליצירהמסביבהבא:באופןלתאראףניתןהגזירהזכות

שלהעתקהמפניהגנהמספקהראשוןהמעגלשונימ.הגנהמעגלי

שנימעגלההעתקה.זכותבאמצעותוזאתשביצירה,הביטוידרן

וזאתשביצירה,"רעיוניימ"מרכיבימעלהגנהמעניקלאוחיצוני

נטילהמצויההללוההגנהמעגלילשנימעברהגזירה.זכותבאמצעות

 • 51שביצירהכללי"כ"רעיוןהמסווגיממרכיבימשלמותרת

"רעיוניים"מרכיביםעלוההגנההגזירהזכות . 2

"אמנותית"שביצירה

ביישומהגזירהזכותשמעוררתהקושיאתליישבהבאהשניההסבר

נעוץזהעיקרוןכיהוארעיונות,עלאי-ההגנהבדברהיסודעקרון

 ..."אמנותי"מרעיוןבמובחן"שימושי"לרעיוןהגנהלהעניקשלאברצון

המאמר.בגוףהנלווהוהמלל 32הערהלעילראו 36

 Lahore, supra note 34, at §ראו:הגזירה.זכותשמעוררתזהקושיעלעמדורבים 37

34170,34175; Goldstein, supra note 23, at pp. 218-226; S. Ricketson 

: Literary and Artistic Works ןסor the Protection ןThe Berne Convention 

§ 1886-1986 (London, 1987) 374 n. 32; Nimmer, supra note 5, at 

1.10[B][2]; W.J. Braithwaite "Derivative Works in Canadian Copyright 

Law" 20 Osgoode Hall L. J. (1982) 191 , 204; F.M. Patfield "Legal Policy 

And The Limits Of Literary Copyright" Textual Monopoiies, Literary 

Copyright And The Pubiic Domain (London, P. Parrinder & W. Cherniak 

eds., 1997) 113, 122; N.W. Netanel "Copyright and a Democratic Civil 

Society" 106 Yaie L. J (1996) 283, 304; S.W. Kaplan "Derivative Works 

809-812 , 794 ) 1980 ( and the Protection of ldeas" 14 Georgia L. Rev. . 

דרמטית-ספרותיתיצירהשלביטוזההמונח"הרעיוןכיהמשפטיבתקבעבישראל 38

אולם .) The Plot (העלילהלענייןהדיןוהואהיוצריםזכותזיניידיעלמוגןאיננו

יוצריםבזהזהומשתזריםהמתחבריםרעיונותשלרצףאווהעלילההרעיוןשלהשילוב

נדלובנרנ,ענייןהגנה".להישואשרייחודבהשישדמותהמחוזיהמשפטביתלדעת

שביצירההעלילהעלהגנהמוענקתרבה,במיזהאחרות,במילים . 8ו 7ו,בע'הערהלליע

 Hoiiandv. Vivian Damm, [1936] Macg .האנגליהדיןבפטקזרמטית-טפרותית.

76-77 , 69 ,. Cop. Cas הרעיונייםהמרכיביםשילובהועתקמחולבמופעכינקבע

הופרהובכךבריקו,דביצועדרךעלשבסיפור,הדרמטייםהאירועיםרצףאושבסיפור

עלילה,כגוןמופשטים,מרכיביםעלההגנהלענייןעודבסיפור.היוצריםזכות

 . Lahore, supra note 34, at § 34310ראו:

הדמותכללדברךשכןהגזירה,זכותשלהפרתהשאלתאתמעוררדבמויותהשימוש 39

 D. Vaver Copyrightראו:חדשה.ביצירהשילובהלשםקיימתיצירהמתוךניטלת

Law (Ontario, 2000) 133 ;M.A. Kaplan "Rosencrantz and Guildenstern 

Are Dead, ButAre They Copyrightable? Protection OfLiterary Characters 

817 ) 1999 ( With RespectTo Secondary Works" 30 Rutgers L. J . זאת,עם

שאזעצמה,בפניעצמאיתכיצירהדבמותלראותניתןאםהיאבדיןהמתעוררתשאלה

דמויותעללהגנההגזירה.זכותשלהפרתהשאלתאתדווקאמעורראינובההשימוש

2687רע"אראוהישראליבמשפט / - 258 , 25ומח{ו)פ"דידסני,ילוטחברתניבגע 92

8393ע"אידסני);עניין(להלן: 26ו /  The Roy Exportניהפיסמפעל 96

Establishment Company , בשיטותדמויותעללהגנה . 592- 595 , 577ו)נד(פ"ד

 . Nimmer, stlpra note 5, at § 2.12, 17.06[C [ראו:השונותהמשפט

 Lahore, supra note 34, at § 34, p. 375; Ricketson, supra note 37, atראו: 40

98 . p. 374; Laddie et al., Stlpra note 27, at p . 

טפרותית.מעלילהלמרכיביםהניתנתההגנהבעניין , 38הערהלעילראו 4ו

יוצרים.זכותלפקודתא 2טיוראוטפרותית,כיצירהיוצריםבזכותמוגנתמחשבתכנת 42

39בע"א / בישראל,זובטוגיההמנחה , 2ו , 20ו, 7 ) 4מד{פ"דאחיטינ,ניהרפזו 89

הרעיונותשלוהארגוןהבחירהעלהגנההכולליבותר,מרחיבהגנהטטנדרדנקבע

עליהאפשריתהטגהולענייןזו,הלכהלבקרהמקוםזהאיןמחשב.בתכנתהטמונים

משמשתזוהלכהלענייננו,הדין.לפטקו 4בפטקה , 5הערהלעילאשוז,ענייןגםראו

ההבחנהבטשטוששסופותהליךהובילההגזירהבזכותהכרהכילכךנוטפתכדוגמה

 .מוגןביטוילביןחופשירעיוןביןתיתמטורה

היוצריםזכותבאמצעותרעיונותעלהגנהאחרת,אוזובמידהקיימת,כילעמדה 43

 Lahore, stlpra note 34, at § 34375 ;ראו:הגזירהזכותבאמצעותאוכלליבאופן

. Laddie et al. , supra note 27, at pp. 213-214; Geller, supra note 7, at pp 

47-48; M.A. Lemley "The Economics oflmprovement in Intellectual 

Property Law" 75 Texas L. Rev. (1997) 989, 1015-1017; I. Noishiki "The 

" Scope ofThe Copyright Holder 's Right to Adapt Computer Programs 

205-207 , 200 ) 1993 ( 2411C . 

 . 4הערהלעיל ,אפוריפישמןראוהללוהטענותבענייןיותרנרחבלהטבר 44

המאמר.בגוףהנלווהוהמלל 8הערהלעילראו 45

46 2.3.1 § G.S. Lunney "Reexamining ;Goldstein, supra note 5, at 

) 1996 ( . Copyright's lncentives - Access Paradigm" 49 Vanderbiit L. Rev 

513 , 483 ; 111 " L.L. Weinreb "Copyright For Functional Expression 

1176 , 1150 ) 1998 ( . Harvard L. Rev . שלבישראלהפטיקהמןלזוגמה

אתלהותירראויאםהשאלהפיעלביצירההרעיוןמהובשאלהדיוןנערךשבומקרה

396 )ם-י(ת"אראוהכלל,בנחלתהנדוןהמרכיב / פורסם),(טרםקנרנימאירו 97

 . 3424 ) 2 (ו 999מחוזיתקדין

47 1244 . Kurtz, stlpra note 8, at p . 

48 98, 213-214 . Lahore, supra note 34, at ;Laddie et al., supra note 27, at pp 

, 34175 , 34165 , 34105 , 34050 §; 205-208 . Noishiki, supra note 43, at pp 

באופןרעיונותעלאי-הגנהדבברהיטוזעקרוןאתלהביןאיןכילכךעדות . 34315

 Nichois v. Universai Pictures Corp , 45האמריקניהדיןבפטקמצויהפשטני,

121 , 119 ) 1930 . F.2d (2d Cir , שלמעלילהמרכיביםעלההגנהבשאלתעסקאשר

רעיוןביןהמבחיןהגבולקואתלטרטטניתןלאכיהזיןבפסקקבעהנדהשופטמחזה.

ה"אבטטרקציה")מבחןגם(המכונה"ההפשטה"מבחןאתגיבשהואלפיכ,ךיבטוי.לבין

הביטוימזרךמרכיביםועודעודלהשמיטישפיוועליוצרים,זכותלהפרתכמבחן

השופטעל .הביטוידרךשלהפשטהמעגליבהתאמהשייווצרוכךיצירה,שלהמילולית

כילומרניתןלהשמעברהנקודהלמציאתעדבהררגהאלוהפשטהמעגלילבחון

מקרהבכלכינקבע,עודעדר.להננהראיייםשאינםעוייניתלשמיפשטנצרףמדובר

הפשטהרמתלאיזועדולקבועהביטוידרךשלההפשטהמעגליאתלבחוןישלגופו

הגנה.להעניקניתן

49 211-214 . Laddie et al. , supra note 27, at pp . 

כינקבעשם , 759בע'ו,הערהלעילאירניר,ענייןראוכן ; 39הערהלעילידסני,עניין 50

בנטיבות.תלויהכולוכיביישומו,מדוברומתיברעיוןמדוברמתימטמרותלקבועאין

אחרולענייןרעיוןאחזלענייןלהיחשביכולהעודבותמערכתאותהכיייתכןכ,ך

רעיון.שליישום

 . Lemley, supra note 43, at pp . 1015-1017 5ו

 39המשפט
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"שימושית"יצירהביןההבחנהעללעמודישזה,בהטברדיוןלצורך

מושתתתשבענייננוהטענהזה.דבירםבהקשר"אמנותית"יצירהלבין

ההגותהאטתטיקה,לשמהופקואשריצירותביןכלליתהבחנהעל

 • 52ושימושיתמעשיתלתכליתהיאשהפקתןיצירותלביןו"האמנות,"

הכוללטפרואילו"אמנותית"יצירההוארומןשהואטפרלדוגמה,

ביצירה . 53"שימושית"יצירההואחשבונותניהולשיטתעלהטברימ

והדוגמאותושימושיימ,אמנותיימטממניממשולבימלהיותעשויימ

יצירהלבין"אמנותית"יצירהביןההבחנהלכן,רבות.הןלכך

בהקשרולומרלהוטיףוניתןעמומה,רבותלעתימהיא"שימושית"

ואולמ,דיכוטומית.בחלוקהולאמציבמשלבטפקטרוממדוברכיזה,

נהניתהיאשימושיתתכליתאחרממלאתיצירהאמאףככלל,

 • 54יוצרימזכותמהגנת

שלההיטטוריתההתפתחותניתוחכיהיאשבענייננוהטענה

ההבחנהכילמטקנהמובילהאמריקני,במשפטבעיקרהיוצרימ,זכות

הניתנתההגנהלצמצוממשמשתמוגןביטוילביןחופשירעיוןבין

"אמנותיות"ליצירותבנוגעואילובלב,ד"שימושיות"ליצירות

מוענקתשימושית)תכליתלשמולאה"אמנות"לשמ(המופקות

מטוימתהגנהשילובמ.עלאומ""רעיוניימרכיבימעלמטוימתהגנה

ידיעלנעשית"אמנותית"שביצירהה"רעיוניימ"המרכיבימעלזו

הגנהמעניקההגזירהזכותכיהדברמשמעותאין . 55הגזירהזכות

כללי,רעיוןעלהגנהשכןכללאשביצירות,הרעיוןעלמוחלטת

ביןוזאת,הגנה,שלשונהמידהניתנתהשונותליצירותבנוגעאולמ

ה"שימושיות"ממידתאוה"אמנותיות"ממידתיוצאכפועלהיתר,

לצמצמנוטימבפועלבארצות-הבריתהמשפטבתיכ,ך . 56שביצירה

קיימתאלהליצירותבנוגע"שימושיות."יצירותעלההגנהאת

יצירתישימושנעשהבומקומהזכויותהופרולאכילקבוענטייה

הדבר . 57היצירהשלגרידאבשכפולמדוברואיןשניטלו,בחלקימ

והנמקתביטוי,לביןרעיוןביןבהבחנהשימושתוךלעתימ,נעשה,

שימושעשהשהנתבעבכךרטורי,באופןשיאמרוישההכרעה,

 • 58שלההביטוידברךולאה"שימושית"ביצירההגלומברעיון

טפטימתכניות,הן"שימושיות"יצירותשלנפוץטוגלדוגמה,

רמתבארצות-הברית,כינטעןאלו,ליצירותבנוגעבזה.וכיוצא

בהעתקהוהתמקדהמצומצמתהיאלמעשה,הלכהשניתנהההגנה

עלנגזרתיצירההופקהבומקומואילומדויקת,כמעטאומדויקת

שימושנעשהכינקבעקרובותלעתימה"שימושית",היצירהבטיט

מתקיימתלאומשכךהבטיט,שביצירתמוגנימהבלתיבמרכיבימ

הנגזרתהיצירההפקתבמטגרתכיהואלכךאפשריהטבר . 59הפרה

היצירהביןהדמיוןולכןשבבטיטה,היצירהבמרכיבישינויימנעשימ

שימושיימבמרכיביממתמקדהבטיטיצירתלביןהנגזרת

בעיה . 60מהגנהנהנימאינמכעיקרוןאשרשונימ,(פונקציונליימ)

בעלותאףשהןחזותיותיצירותעללהגנהבקשרמתעוררתמיוחדת

זכותכיהואהיוצרימזכויותבדינימקובלכללשימושית.תכלית

(פונקציונליימ)השימושיימהמרכיבימעלמשתרעתאינההיוצרימ

קיומלשמהחיונייממרכיבימאותמהמאשראלה,שביצירות
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איןטפטימ,אותכניותדוגמתביצירותלמשל,השימושית.התכלית

לאבלעדיהמאשרשביצירה,הפונקציונליימהמרכיבימעלהגנה

הקישוטייממהמרכיבימבמובחןהשימושית,התכליתאתלקיימניתן

במרכיבבלעדיתבזכותהכרהכיהחששהיאלכךהטיבהגרידא.

יתרהגבלתותטיל(שימושי),רעיוןעלבלעדיותתעניקשימושי

נשעןזהמקובלכללכיניכר . 6העתידיןהחזותיותהצורותעולמעל

כן,כמוותכליותיה.ביטוילביןרעיוןביןהיטודיתההבחנהעל

ניתןאמפיוושעללעיל,עמדנושעליוהמיזוגלמבחןהקשרבולט

אינהזהרעיוןשלהביטוידרךאזיאחת,דברךרקרעיוןלבטא

נהנותנפוצות"שימושיות"יצירותקרובות,לעתימלפיכך,מוגנת.

כיבכךביטוילידיבאהזומצומצמתהגנה . 62מצומצמתמהגנה

שלביותרוה"קונקרטית"ה"חיצונית"הביטוילדרךניתנתההגנה

ה"שימושית",היצירהמרכיבישלשינוינעשהבומקומואילוהיצירה,

מוגנימהבלתיבמרכיביממותרבשימושמדוברכיהיאהמטקנהאזי

ההגנהכאמור,זאת,לעומת . 63הפונקציונליימבמאפיינימכגוןביצירה,

להיותעשויההטפרותי,הרומןכגוןשונות,אמנותיותיצירותעל

מרכיבימשלנטילהלמנועעשויימהמשפטובתייותר,רחבה

ה"חיצונית"הביטוידרךבבחינתשאינמהיצירה,מןיותרמופשטימ

בתיבפטיקתבישראל,אףכייצויןהיצירה.שלוה"קונקרטית"

"שימושית"שיצירהההגנהכילעמדהמטוימתאחיזהקיימתהמשפט

 • 64"אמנותית"ליצירההמוצעתמזופחותהממנהנהנית

ומגמתהיוצרימזכותשלההתפתחותנוכחכיעולההמקובץמן

אי-ההגנהדבברהיטודעקרוןכיהטענהעלתהבפועלהמשפטבתי

שביצירהרעיונייממרכיבימעללהגןשלאברצוןנעוץרעיונותעל

רחבהמהגנההחשש"האמנותית."מהיצירהבמובחן"השימושית",

שבה,הקונקרטיתהביטוילדרךמעבר"השימושית",היצירהעל

בניין",ב"אבניהשימושאפשרותעליתרהגבלתיטילהדברכיהוא

עתידיות.יצירותפיתוחלשמהנחוצותפונקציונליות,צורותכגון

המשמשת,הגזירה,זכותבאמצעותהיצירהעלההגנהשהרחבתמכאן

שביצירהמ""רעיוניימרכיבימעללהגנהמטוימת,במידה

ליצירהבנוגעהגזירהבזכותלהכירשלאוהנטייהה"אמנותית",

שבה,ה"רעיוניימ"המרכיבימעלהגנהתינתןלבלה"שימושית"

ביטוי,לביןרעיוןביןההבחנהבדברהיטודיהעיקרוןעממתיישבת

הרטוריקההשנימ,שברבותאלאהיצוירם.זכוייתידבנישנתפתחכפי

כיבטענה"השימושיות",היצירותעלההגנהלצמצומששימשה

זכויותבדיניכללילעיקרוןוהפכההתפשטהרעיונות,עללהגןאין

רעיונותעלמטוימת,במידההגנה,ניתנהשבפועלאףהיוצרימ,

"שימושיות."ושאינן"אמנותיות"ביצירותהטמונימ

זכותאתלהגבילהצוררו.

ייגה Oולהגזירה
זכותבאמצעותשביצירהמופשטיממרכיבימעללהגןהאפשרות

ביטוילביןחופשירעיוןביןההבחנהבטשטושטופהאשרהגזירה,



מספקתערובהזומסורתיתבהבחנהאיןכיהטענהאתמעוררתמוגן,

הפעילותנפגעתאףוכןבחברה,רעיונותשלהחופשיתלזרימה

הצדקהאיןכילמסקנהמובילהאינהזוטענה , 65בחברההיצירתית

מרכיבימעלמגנההגזירהזכותאמנמראשית,הגזירה,בזכותלהכיר

כללירעיוןעלהגנהמעניקהאינהאולמשביצירה,מופשטימ

קיימימשנית,באופיו,מידתיבענייןמדוברוכאמור,כשלעצמו,

בנימוקימדיוןהגזירה,בזכותלהכירמוצדקכילכןרבימנימוקימ

הןלזכותהצדקהקיימתכינציין , 66זורשימהממסגרתחורגאלו

הציבורתועלתעיקרןאשרתועלתיות-כלכליות,תאוריותפיעל

עיקרןאשר"טבעיות",זכויותשלתאוריותפיעלוהןורווחתו,

 ..התועלתיותבהצדקותנתמקדאמ , 67הבודדהפרטאינטרסעלשמירה

יצירותביןהאמורהלהבחנהזה.חיבורממטנרתחורנ"אמנותיות"מהיבשאלהדיון 52

האמנותיותלדרישתדבין.מפורשעינוןאין"אמנותיות"יצירותלביןככללשימושיות

הערהליעל , lnterlegoעניין :ראואטתיט,תלרמהכדרישהחזותיות,ליצירותבנונע

ראואטתטית,לרמהכדרישהאדריכליות,מיצירותהאמנותיות.לדרישת 174בע' , 6

448ע"א /  . 2688טזפ"דהמרמי,המשבירנילב 60

אוצילומציור,כנון"אמנותיות",יצירותביןהיאיוצרימזכויותדבינימקובלתהבחנה 53

כילומרניתןנט,באופןתטריט.אושיררומן,כנון"טפרותיות",יצירותלביןפטל,

הכתבעלהמועלותיצירותוכי"אמנותיות"כיצירותמטוונותהחזותיתהאמנותיצירות

 Nimlner ,ראו:לאמנותיתטפרותיתיצירהביןלהבחנה"טפרותיות".כיצירותמטוונות

] supra note 5, at § 2.04 [A . 360ע"אראוכן/ יוטמןנלדיותניעב'מטטרוטקי 83

לביןאמנותיותיצירותביןההבחנהטטרוטקי).עניין :(להלן 340 ) 3מ(פ"דעב'מ,

בחלוקהעוטקתואינהיות,רכלליתהבחנההיאמכוונימדבריישאליהשימושיותיצירות

המדיה.טוניפיעלהיצירותטונישל

האמריקניבמשפט . 147בע' , 6הערהליעל , Interlegoענייןראוהישראלי,במשפט 54

שימושיותיצירותכ.ןלדונמה, . Mazer v. Stein, 347 U.S . 201 , 218 ) 1954 (ראו:

יוצרימ,זכותמהננתנהנותמחשב,ותכנותאדריכליותיצירותטרטוטימ,כנוןאופייניות,

 .יוצרימזכותלפקודתא 2ט'אתוכןיוצרימזכותלחוק 35וט' ) 1 ( 1ט'יבשראל,וראו,

55 809-812 . Kaplan, supra note 37, at pp . מחשבלתכנותבנונעבייחודזולעמדה

Noishiki, supra note 43 . 208ראו: , at p . 

56 34315 , 34105 , 34050 § Lahore, supra note 34, at . 

57 218-226 . Goldstein, supra note 23, at pp . ,ראוכן: Noishiki , sllpra note 

208-209 . 43, at pp . 

 Baker v. Selden , 101דיןבפטקהמשפטביתההנמקתהיאלכךהמובאתדונמה 58

) 1879 ( 99 . U.S להלן): Baker case (. שבובארצות-הבריתהתקדימיהדיןפטקזהו

ביצירהעטקוהואבה,הנלומלרעיוןולאיצירהשלהביטוילדרךניתנתההננהכינקבע

נכללושבוחשבונותניהוללשיטתהתובעשלבטפרודוברזה,במקרהשימושית.

לשיטתטפרהואאףהפיקהנתבעבשיטה.המשתמשימאתלשמשנועדואשרטבלאות

הזכויותהופרוכינטעןולפיכךהאמורות,הטבלאותבונכללואשרחשבונותניהול

ולאהתובעשלבטפרוהנלומברעיוןשימושעשההנתבעכינקבע .התובעשלבטפרו

לבעליהמעניקהבטפרהיוצרימזכותכיהטענהאתדחההמשפטבית .ביטויודברך

בשיטהשימושלעשותחידהיההדרךשבומקומלכן, .בשיטהבלעדיתשימושזכות

מונןהבלתימהרעיוןחלקהןשהטבלאותהרישבטפר,בטבלאותשימושידיעלהוא

נכוןניתוחכיהיאזהדיןפטקעלשנמתחהביקורתלכול.מותרבהןוהשימוששבטפר

שביתאלאננזרת,יצירהשלבהפקהמדוברכילמטקנהלהובילצריךהיההעובדותשל

המדוברתהיצירהשלהננזריממיהניצולעלשליטהלהעניקמעונייןהיהלאהמשפט

הקובמתיחתהמשפטביתלכתהרחיקזותוצאההשנתלשמשימושית.יצירהבהיותה

Goldstein, supra note 23 . 218-226 ,וראו:רעיון.לביןביטויביןהמפריד , at pp 

 R.S .ראו:זה,דיןבפטקהמשפטביתבהנמקתהמצדדתאחרתלעמדה .-228 230

"? Brown "The Widening Gyre: Are Derivative Works Getting Out ofHand 

) 1984 ( . 3 Cardozo Arls. & Enl. L. J . 

59 8.5.2.1 § Goldstein, supra note 5, at . 58ראו:כן Baker case, s!lpra note . 

60 208-. Goldstein, supra note 5, at § 8.5.2.1 ; Noishiki, s!lpra note 43, at pp 

209 . 

בארצות-הברית, . 155-154 , 148בעי , 6הערהליעל , lnterlegoענייןראובישראל, 61

ציוריות,יצירותכיבחוקנקבעבארצות-הבריתכן, . Baker case, supra note 58ראו:

אולמשימושי,ממתקןחלקהןאמאףיוצרימזכותמהננתייהנופיטוליותאונרפיות

מהמרכיבימלהפרדהניתנימשאלוככלהקישוטיימהמרכיבימעלרקתשתרעההננה

היחידהתכליתושאיןשימושיתפקודבעלכמתקןמונדרשימושימתקןהשימושיימ.

 . U.S.C.A 17 § 101 ) 1996 (וראו:ידו,עלהמועברבמידעאובמראהונעוצה

ליצירהמצומצמתהננהלהעניקישכיהעמדהלעתימכיאצייןמוטנרבמאמר 62

המנלהליצירהיותרמצומצמתהננהלהעניקישכיבטענהמקופלת"השימושית"

טפטימתכניות,הןאופייניות"שימושיות"יצירותכאמור,פעוטה.יצירתיותאומקוריות

היאה"שימושית"שביצירההמקוריותמידתכלל,בדרךאלו,במקרימבזה.וכיוצא

המנלהיצירהלבין"שימושית"יצירהביןלעתימשנעשיתההקבלהומכאןפעוטה,

במשפטעליהההננהרמתלביןשביצירההמקוריותרמתשביןלקשר .פעוטהמקוריות

 W.R. Comish intellectllal Property: Patenls, Copyright, Tradeראו:האננלי

420-421 ) 1999 ,. Laddie et al. , ;Marks and Allied Rights (London, 4'h ed 

215 . Kenrick v. Lawrence, [1890] 25 Q.B.D. 99, 102 ;supra note 27, at p ; 

. Ladbrook (Football) Ltd. , v. William Hill (Football) Ltd. , [1964] W.L.R 

המקוריותרמתביןקשרקיימכילתפיטהביטוינתןבישראלהמשפטביתאף . 273

ת"א ; 357בע' , 53הערהלעילטטרוטקי,ענייןראועליה,ההננהרמתלביןשביצירה

/35629 )א"ת( פורטמ)(עותק(טרמ"עבמוישוקופסרוםשמירקסרו,יובנר,גניטסתי 95

יצירותלבין"שימושיות"יצירותביןההקבלהכילזכורישזאת,עמבמערכת).שמור

עשויה"שימושיות"ביצירותולעתיממוחלטת,אינהיחטיתפעוטהמקוריותהמנלות

רבה.ויצירתיותמקוריותלהיות

אףלפיכ.ןלהננה.זוכימאינמ"שימושיות"יצירותשלנוטפימבטונימיטודמרכיבי 63

נטייהקיימתמוננימבלתימרכיבימעלמתבטטותאשראלהשימושיותליצירותבנונע

כיצוין,לדונמה,מדויקת.כמעטאומדויקתהעתקהמפנימצומצמת,הננהלהעניק

יוצרימבזכותמחשבתכנותעלמהננההעולותהבעיותלדביקתביפןשהוקמהועדה

לעומתמצומצמתהיאמחשבלתכנתבנונעהמוכרתהנזירהזכותכילמטקנה,הניעה

"אדפטציה"כיהיאלכךהטיבהרומן.כנוןאחרות,ליצירותבנונעהניתנתהנזירהזכות

אינמאשרמהאלנוריתמיטודבמרכיבישימושעושהרבות,לעתיממחשב,לתכנת

לתכנותבנונעהנזירהבזכותההכרהמשמעותאתלהבהירהוצעלפיכ.ןמהננה.נהנימ

 Noishiki, sllpra noteוראו:מבהירות,ודונמאותפרשניותהנחיותידיעלמחשב

212-213 . 43, at pp . 

559ע"אראו 64 / כיבטענהדוברזובפרשה . 831 , 825 ) 1כד(פ"דנידוק,ניאלמנור 69

ושימושיות,טכניותשאינןליצירותבנונעכיכךעלעמדהמשפטבית .נימפזמוהועתקו

מכאן,עצומ.הואמטוימרעיוןלבטאהאפשרויותמטפרוכדומה,מוטיקהשירה,כנון

מפרה,כהעתקהקלותביתריימצאטכניותשאינןיצירותשתיביןכלשהושדמיון

יצירותעלההננההיקףאחרות,במילימטכניות.יצירותשתישביןדמיוןלעומת

הקונקרטיתהביטוילדרךבנונעומשתרעיותרמצומצמהוא"שימושיות"אוטכניות

 .היצירהשל

 !A.C. Yen "A First Amendment Perspective on The ldeaלדונמה:ראו 65

Expression Dichotomy And Copyright ln A Work 's Total Concept And 

393, 424,429 ) 1989 ( . Feel" 38 Em. L. J . 

 . 4ההערהליעל ,אפוריפישמןראוהנזירה,בזכותלהכירבהצדקותנרחבלדיון 66

להכרההעיוני"הבטיטפטחניראוהשונות,היוצרימלזכויותבהצדקותכללילדיון 67

 • 359 ) 2000 (לאמשפטיםיוצרימ"בזכות
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בזמןהצבעיםהחלפתלצורךהשתיחוטיאתשמכווןהאישאתלהחליףנועדההמכונהישן.צרפתיפטנט .) Jacquard (צבעוניותלדוגמאותאריגהמכונת

 .לרשותנוהתמונההעמדתעלקלדרוןויעקבחנההדיןלעורכיתודותהאריגה.

עלההגנההרחבתאמהיאהנשאלתהשאלההגזירה,לזכות

משרתתהגזירהזכותבאמצעותשביצירההמופשטימהמרכיבימ

הגזירהזכותאמהחברה.לתועלתהיצירתי,הביטוימגווןהגדלתאת

הריהיצירות,מגווןלהגדלתותורמתיצירותשלהפקהמעודדת

בצדהישאמאףרצויה,היאכןועלהחברהלתועלתהיאשהזכות

"רעיוניימ"או-מופשטימבמרכיבימהשימושעלכלשהיהגבלה

מרכיבימעלמגנההגזירהשזכותהיותזאת,עמשביצירה.-

אתלהגבילמטוימת,במידהעשויה,כןועלשביצירה,מופשטימ

לומרשניתןהריבחברה,"רעיוניימ"מרכיבימשלהחופשיתהזרימה

לטייגההצדקהאףמצויההגזירהבזכותלהכרהההצדקהבצדכי

עולההזכותשלמקיומהלחברההנזקשבהממטוימימ,במקרימ

עלההננהאתלהרחיבההדצקהבדצדהיינישבה.התועלתעל

אףטמינההנזירה,זכיתבאמצעיתשביצירההמיפשטיםהמרכיבים

 • 68החברהתיעלתקדייםלשםילסיינה,הזכיתאתלהבגילההדצקה

כלליאינקדרתימענהלטפקצריכימהגזירהלזכותאלוטייגימ

הזרימהמוגבלתשבהמשונימבמקרימהמתעוררותלבעיות
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לבעלהמטורההרחבהבשליטהההכרהעקברעיונות,שלהחופשית

בדברהאמורותמטקנותינוכימכאן,הגזירה.זכותבאמצעותיצירה

הגנהניתנתשבאמצעותוככליהגזירהזכותשלותפקודהאופייה

והחריגימבטייגימנפרדלדיוןבטיטמהוותרעיונות,עלמטוימת

בו.להרחיבהמקומזהאיןאשרהגזירה,לזכותהראויימהשונימ

מפוכחלפיתוחלתרומכדיהאמורותבמטקנותישלדעתיזה,באופן

הדין.שליותרומאוזן

לטייגאפשריותדרכיממטפרקיימותלהערכתיכיבתמציתנציין

זכותשלתחולתהאתלצמצממניתןראשית,הגזירה.זכותאת

פרשניתדברךלמשל,להיעשות,יכולזהצמצוממלכתחילה.הגזירה

במקרההגזירהזכותשלההפרהשאלתשלקפדניתבחינהידיעל

נעשהביטוילביןרעיוןביןההבחנהשליישומכלל,דברךנתון.

בתיעלזה,בשלב . 69ביצירההזכותשלההפרהבחינתבמטגרת

בצירהמדוברהמעשהבמיקומזהירותבמשנהלנהוגהמשפט

קונקרטית.ביטוידברךשימושועדכלליברעיוןמשימושהאפשרויות

אתלעתימשמציבימאלוהמהמשפטבתילמעשההלכהואכן,



שוניממנימוקימשבהמבמקרימהגזירהלזכותוהטייגימההגבלות

ביצירהשמדוברכגוןליצירה,רחבההגנהלהעניקניממעונייאינמ

שימושנעשהכיבהנמקהשימושתוךכאמור,וזאת,"שימושית",

להיתפטעשויהדברכיהואזה,בפתרוןהקושיבלדב.ב"רעיון"מותר

טדור,כפתרוןולארעיון,לביןביטויביןבהבחנהרטוריכשימוש

 • 70הגזירהזכותשמעוררתלבעיותהמלך","דרךבבחינת

דהיינודביעדב,הגזירהזכותאתלטייגהיאאחרתאפשריתדרך

הפרהמוכרתלכאורהאמאףלזכות,וטייגימחריגימולחזקלהקימ

הן:הגזירהלזכותהטייגימלחיזוקמרכזיותדוגמאותשלוששלה.

טפציפיימחריגימעיגוןב.ההוגן;הטיפולהגנתשלהרחבהא.

שלהפרהבגיןהניתנימהטעדימצמצומג.בחוק;הגזירהלזכות

בקצרה.ונטבירהגזירה.זכות

ההוגוהטיפולהגנתשלהרחבה . 1

שימושימשלפיההיוצרימלזכותנפוץחריגהיאההוגןהטיפולהגנת

שהמבתנאימתשלומ,ופטוריממותרימשונותביצירותשונימ

אחרימ,לחריגימבדומהההוגן,הטיפולהגנתשלתכליתההוגנימ.

הגנתבעיצובהדבלימקיימימ . 7החברהןכללתועלתאתלקדמהיא

היתר,ביןאלו,הדבלימהשונות.המשפטבשיטותההוגןהשימוש

מהווהמהשיטותברבותאךההגנה,יבישומהגמישותלמידתנוגעימ

שליטתולריטוןכליבהיותההיוצרימ,זכויותדבינימרכזינדבךההגנה

הגנתקבועהבארצות-הבריתיצירתו.עלהיוצרימזכותבעלשל

מקרהבכלשלפיה"פתוחה",כהגנהבחוקהמעוגנתההוגן""השימוש

ביצירהשנעשההשימושאמהשאלהאתלבחוןניתןלנטיבותיו

החוקיוצרימ.זכותשלהפרהבגיןמאחריותפטורכןועלהוגן,הוא

לשמןביצירהשנעשהשימושאשרמטרות,שלפתוחהרשימהמונה

המשפטובשיטותבאנגליהזאת,לעומת . 72הוגןשימושלהוותעשוי

הוגן""הטיפולהגנתשבישראל,זוכגוןהאנגלי,הדיןעלהמבוטטות

לענותצריךביצירההשימוששלפיה"טגורה"כהגנהבחוקקבועה

ישכךעלונוטףבחוק,הקבועותהטפציפיותמהמטרותאחתעל

מאחריותפטורשיהאכדיהוגןבאופןנעשהזהשימושכילקבוע

זכותלחוק ) 1 ()(ך 2בטעיףבישראל, . 73יוצרימזכותהפרתבגין

הוגןטיפול"כליוצרימזכותכהפרתיראולאכינקבעיוצרימ,

תמציתאוטקירהביקורת,מחקר,עצמי,לימודלשמביצירה

המנויותמהמטרותאחתלשמשלאביצירהשימושעיתונאית".

לביתאמנמלכן . 74ההוגןהטיפולמהגנתליהנותיכולאינובחוק

לשמביצירהשנעשהטיפולאמבהכרעהרחבדעתשיקולהמשפט

לומטורהאיןאולמהוגן,הואבחוקהקבועותמהמטרותאחת

בחוק.קבועותשאינןאחרותמטרותעלהפטורבהחלתגמישות

ההוגן,הטיפולהגנתבגדרהמותרותהפעולותעשייתלעתימ,

באותממציבה,זוהגנהמשכך,נגזרת.יצירהשלהפקהכדיעולה

ההוגןהשימושהגנתבהתפתחות . 7Sהגזירהלזכותחריגמקרימ,

רחבכאמצעימשמשתזושלפיהמגמהניכרתהאמריקנישבמשפט

השיקולימבמכלולהתחשבותתוךהגזירה,זכותלטיוגביותרוגמיש

העליוןהמשפטשביתמכךהיתר,ביןנובעת,זומגמההמעורבימ.

שימוששללקיומוהמבחנימאחדאתהעמידארצות-הבריתשל

שעלהשאלה"טרנטפורמטיבי".הואשהשימושבכךביצירההוגן

השימושבמטגרתאמהיאנקבע,כךעצמו,לשאולהמשפטבית

אתמשנהאשרמשלו,מקורימשהוהוסיףהשניהיוצרביצירה

 • 76דחשיםמסראומשמעותביטוי,יידעלשימושנעשהנההיצירה

רבימבמקרימ"הטרנטפורמטיבי"השימושמבחןאחרות,במילימ

הפקהבמטגרתהואהמוגנתביצירההשימושאמהשאלהעלעומד

שימוששכזהבשימושלראותהנטייהתגברשאזנגזרת,יצירהשל

לדרישתבהכרחעונהנגזרתיצירהכללאכיאדגישזאת,עמהוגן.

 • 77וההפךהטרנטפורמטיבי,השימוש

שבמשפטההוגןהשימושהגנתשליתרונהניכרלהערכתי,

זושכןבישראל,שבמשפטההוגןהטיפולהגנתפניעלהאמריקני

לזכותבחריגימלהכירהמאפשרהמשפט,לבתיגמישכלימטפקת

 ...במקרההצורךלמידתובהתאמהמתפתחתלמציאותבהתאמהגזירה

 . Goldstein, stlpra note 23, at pp . 228-230ראו:דומה,לטיעון 68

 .והערהלעילאירבי.ןעניין 69

 . Goldstein, supra note 23, at pp . 228-230ראו: 70

 . 432,430(תשמ"ו)טזמשפיטםיוצרים"בזכויותהוגן'ישימוששל"ההגנהלוינטוןד' 7ו

72 107 § . 17U.S.C . 

 Copyrightבקנדה: ; Copyright, Designs and Patents Act, sec . 29-30באנגליה: 73

29.2 , 29.1 , 29 . Act (1985) sec ; :40-42באוטטרליה . Copyright Act, sec . 

 . 27ו- 270בע' , 39הערהלעילידטני,עניין 74

קיימת,יצירהעלהמבוטטתיצירהכללדברןשהיאהפרודיה,היאלכןבולטתדוגמה 75

עשויהפרודיהמטוגנגזרתיצירההפקתכן,עלהומוריטטי.באופןמבקרתהיאשאותה

ביקורת.למטרותמוגנתביצירהבשימושמדוברשכןההוגן,הטיפולמהגנתליהנות

הערהליעלייטני,ענייןראוהישראלי,במשפטההוגןהשימושוהגנתפרודיותלעניין

 Campbell v. Acuff-Rose Music , 510ראו:האמריקניבמשפט . 284- 279בע' , 39

) 1994 ( 580-581 , 569 . U.S :להלן)R.A. Posner "When Is ; (Campbeli case 

67 ) 1992 ( Parody Fair Use?" 21 J. Lega/ Studies . 

76 579 . Campbell case, stlpra note 75, at p . 

לדוגמה,פעוטה.היאשבבטיטהליצירהשהתוטפתאףנגזרתיצירהשלהפקהתיתכן 77

השימושעשוישכזהבמקרהלכן,ממ.דלתלתמדו-ממדיצירהשלמדיוםהעברת

טרנטפורמטיבישימוששבהטמקריםייתכנוכןדיו.טרנטפוךמטיביכבלתילהימצא

נגזרת.יצירהשלהפקהכדידווקאעולהאינוביצירה

 43המשפט
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אינהאשרהוגןשימושהגנת . 78האינטרסימלמכלוללבבשיםנתון,

להכשרתנוחהקרקעמספקתשימושימשלסגורהלרשימהמוגבלת

הדברבומקומיותר,רבימבמקרימנגזרותיצירותשלההפקה

במסגרתבישראלדביןאףמזאת,למעלה . 79הציבורתועלתאתמשרת

השימושטיבשיקולאתלהדגישראויביצירההטיפולהוגנותבחינת

הואבחלקה,אוביצירה,השימושאמבשאלהולמקדוביצירה

נגזרת.יצירהשלהפקהבמסגרתנעשהדהיינוטרנספורמטיבי,

בחוקהגזירהזלכותטפציפיימחריגימעיגון . 2

לעגןהיאובעולםבארץיוצרימזכויותבדינימקובלתפרקטיקה

נחוץהדברבומקומהיוצרימ,לזכותספציפיימחריגימבחקיקה

שונות.צורותללבושעשויימהללוהחריגימ . 80שוניממשיקולים

במקרימהמוגנתביצירהלמשתמשכלליפטורהמעניקימחריגימיש

לעשותמותרפיהמשעלכפייה","רישיוןמסוגחריגימוישמסוימימ,

מגוונימאףהחריגימלתשלומ.בכפוףהמוגנת,ביצירהמסוימשימוש

נוכחכלליימ.שהמוישביותרממוקדימשהמישמ,גמישותבמידת

מרכיבימעלהגנהמספקתשהיאבכךהגזירהזכותשמעוררתהקושי

היתר,ביןהזכות,אתלסייגהצורךעולהשביצירה,רעיוניימ

מזכותהנגרמהנזקשבהמבמקרימספציפיימחריגימעיגוןבאמצעות

לזכותנקודתיימבחריגימהצורךרב.הואהציבורלאינטרסהגזירה

מצומצמת,היאההוגןהשימושהגנתשבהבשיטהגובראףהגזירה

ההוגןהשימושהגנתשכזובשיטהכאמור,שכןשבישראל,זוכגון

לכןבכלל.היוצרימלזכויותופתוחגמישכחריגמתפקדתאינה

נגזרות,יצירותשלהפקהלהתירמוצדקשבהמשונימבמקרימ

קמאזיההוגן,השימושמהגנתליהנותיכולהאינהשכזווהפקה

 • 81הגזירהלזכותנקודתיחריגבעיגוןהצורך

הפרהבגיןהגיתגימהטעןימצמצומ . 3

הגזירהזכותשל

שלהפרהבגיןשיינתנוהשונימהסעדימביןהמשפטיתהבחירה

שהופרההזכותשלאופייהדבברערכיתהכרעהמגלמתכלשהי,זכות

התנהגותלטיבבנוגעהמשפטיתהשיטהעמדתאתמשקפתוכן

הגזירה,זכותשלהפרהבשללהינתןהראויהסעדגיבושכ,ך . 82המפר

מקרהבכלהצדדימביןצדקלעשייתגמישכאמצעילשמשיכול

לאינטרסיממעשיביטויייתןהמשפטביתבאמצעותווככלילגופו,

תוךהדברנעשהאפילונגזרת,יצירהשלבהפקההכרוכימהשונימ

המניעהסעדהמהאזרחיבמשפטמרכזיימסעדימשניזכויות.הפרת

משמעהלעתימ,צמצומו,אומסוימסעדשלילתהכספי.והסעד

הפרהככלהגזירה,זכותהפרתלדוגמה,הגזירה.זכותשלכוחהסיוג

בהתאמשונימ,כספייםבסעדימבעליהאתמזכהיוצרימ,זכותשל

עושרעשייתודיניהנזיקיןדיניובהמהכללי,המשפטלעקרונות

לריסוןלשמשעשויהכספיההשבהסעדהיקףצמצומ . 83במשפטולא

היאבמיוחדמעניינתזה,דברימבהקשר . 84הגזירהזכותשלכוחה

סעדלהעניקשלאוהאנגליהאמריקניבמשפטמגמהשלתחילתה

 44המשפט

וזכותבכללהיוצרימזכותהופרהשבהממסוימימ,במקריממניעתי,

 • 85בכךהכרוךהחברתיהמחירעקבבפרט,הגזירה

סיכום . 1

שביצירה.מופשטימיחסיתמרכיבימעלהגנהמעניקההגזירהזכות

שליטהמעניקההגזירהזכותאשרשביצירה,המופשטימהמרכיבימ

הביטוידרךביןהאפשרויותבצירבתווךממוקמיםניצולמ,על

הטמוןביותרכללירעיוןלביןהיצירהשלוה"מוחשית"הקונקרטית

היצירה,מןמרכיבימעלמגנההגזירהזכותכילומרניתןביצירה.

ושאינמ"רעיוניימ",סממנימאחרת,אוזובמידהבהמ,ישאשר

מעוררתהגזירהזכותלפיכך,היצירה.שלהקונקרטיתהביטוידרך

הגנהיששלפיוהיוצרימזכויותדביניהיסודעקרוןביישומקושי

בה.הטמוןהרעיוןעללאאךיצירהשלהביטוידרךעל

שעלהיסודעקרוןביישומהגזירהזכותשמעוררתהקושייישוב

כיבכךההכרהבאמצעותראשית,הוא,רעיונותעלהגנהאיןפיו

הגנהאיןאמנמפשטני.באופןהאמורהיסודעקרוןאתלהביןאין

שביצירהשוניממרכיבימעלהגנהקיימתאךככזה,כללירעיוןעל

היצירה.שלה"מוחשית"אוה"מילולית"הביטוידרךבבחינתשאינמ

אמכימוחלטאינוהרעיונותעלאי-ההגנהעקרוןאחרות,במילימ

ביישומהגזירהזכותשמעוררתהקושייישובשנית,באופיו.מידתי

תוקףביתרמיושםזהעיקרוןכיהואהרעיונותעלאי-ההגנהעקרון

מ""אמנותיילרעיונותבנוגעואילו ,"מ"שימושיילרעיונותבנוגע

ביצירההמבוטאזההואה"שימושי"הרעיוןמסוימת.הגנהקיימת

הביטוידרךאוהצורהולכןכלשהי,מעשיתתכליתלשמששנועדה

לשרת.נועדהשהיאמהפונקציהרבותלעתיםמוכתבותהיצירהשל

אואסתטיתשתכליתהביצירההמבוטאזההואה"אמנותי"הרעיון

יישומאופןכ,ךכלשהי.פונקציהלשרתנועדהלאוהיאהגותית

לסוגבהתאממשתנהרעיונות,עלהגנהאיןשלפיוהיסו,דעקרון

שהוארעיוןהמבטאתביצירהשמדוברככלמדובר.שבההיצירה

הגנהלהעניקנטייהקיימתכך"שימושי",מאשר"אמנותי"יותר

כמרכיבימלסווגמניתןאשרשביצירה,יותרמופשטימלמרכיבימ

"רעיון".שלסממנימבעלי

עלהגנהמסוימת,במידהמספקת,הגזירהזכותכיבכךההכרה

תחתהקרקענשמטתכימשמעהאיןשביצירה,רעיונייממרכיבימ

תועלתיות-כלכליותהןשונות,הצדקותקיימותלזכות.ההצדקה

מספקתאשרכזכותהגזירהבזכותלהכיר"טבעיות"-מוסריות,והן

אלוהצדקותבצדזאת,עמשביצירה.מופשטיממרכיבימעלהגנה

היאבומקומהגזירהזכותאתולהגביללסייגהצדקותאףקמות

שהנזקעתוכןבחברה,הרעיונותשלהחופשיתהזרימהאתחוסמת

במילימבזכות.מההכרההצומחתהתועלתעלעולהמכךכתוצאה

מובילהגזירהזכותשלובתפקודהבתפקידהמפוכחעיוןאחרות,

שונימכלליםלעגןצורךאףקמבהלהכירהצורךבצדכילמסקנה

ברעיונות.חופשיבשימושהציבוראינטרסעלישמרואשר



שבמשפטההוגןהשימושהגנתשלעדיפותהדבברבמסקנתיאיןכיאדגישזאת,עמ 78

הדיןדברישותעומדתזורחבההגנהאמבשאלהעמדהנקיטתמשומהאמריקני

רחבה,כההיאהאמריקניבמשפטההוגןהשימוששהגנתהעודבהנוכחהבינלאומי.

טענהתיתכןהוגן,הואבהשהשימושבתנאיתכליתלכליצירהכלשלהעתקהומתירה

ואמנותיות,ספרותיותיצירותלהגנתברןלאמנת ) 2 ( 9ס'במגבלותעומדתאינהזוכי

 ) 1967(נוסחפורסמה ,) 1979 , 1971,1967,1948,1928,1914,1908,1896 ( 1886

שלפיהמטריפס,להסכמ 13וס'ברן"),("אמנת 581עמוד 21כרך 737אמנהבכתבי

בשאלהדיוןראומ.מסוימימיוחדימלמקרימלהתייחסצריךהיוצרימלזכותחריג

 WfPO Sludy On Limilalions And :WTPOמטעמלאחרונהשיצאדבו"חזו

, Exceplions OjCopyrighl And Reialed Rights 1n The Digilai Environmenl 

67-70 Prepared By S. Ricketson, SCCRl917, at . לאמנת ) 2 ( 9ס'לפרשנות

להסכמ 13ס'לפרשנות . Ricketson, supra note 37, at pp . 482-489ראו:ברן,

 World Trade Organization, Report ofthe Panel Uniled Stalesראו:טריפס,

Seclion 110(5) ojThe U.S. Copyrighl Act WT/DS160/R -. 

הגזירה,זכותלריסוןככליוגמישה,פתוחההוגןשימושהגנתשליתרונותיהלעניין 79

 F. Dessemontet "Copyright and Human Rights" fnlellecltlai Propertyראו:

and fnjormation Law, Essays in Hono!lrojHerman CohenJehoram (The 

120 , 113 ) 1998 ,. Hague, J.J.C. Kabel & G.J.H.M. Mom eds . ועדתWhitford 

מסיבותשבארצות-הברית,לזוהדומההוגןשימושהגנתתאומץהאנגלידביןכיהמליצה

 Report oj Iheוראו:בוצעה,לאזוהמלצהאולמהרבה,גמישותהבהןשונות,

: Commillee 10 Consider the Law on Copyrighl and Designs, Chairman 

, 1977 The Honourable Mr. Justice Whitford (the Whitford Report) March 

676-677 . Copinger, supra note 13 , at p. 497 ;pp. 172-173 par . דומההמלצה

 Australianראו:באוסטרליהיוצרימזכותבחוקלרפורמהועדהדבו"חקיימת

Copyright Law Review Committee Simpiijicalion ojlhe Copyrighl Acl 

1968 (1998) Part 1 - Exceptions to the Exclusive Rights ofCopyright 

49-57 . Owners, pp . בארצות-המצויההסדרכידעתוהביעמלץהשופטבישראל,אף

 . 271בע' , 39הערהלעילידסני,ענייןוראובישראל,המצויזהעלעדיףהברית

 S.M. Stewart 1nlernalionai Copyrighl and Neighbouring Rightsראו: 80

79 , 5 ) 1989 ,. Butterworths, 2"d ed (. 

הפקהלאפשרהנקודתילצורךנוגעתהמשפטיתבספרותרבותהמועליתסוגיהלדוגמה, 81

האמנותברוחצילומ),פיסול,(ציור,החזותיתהאמנותמתחומנגזרותיצירותשל

 J. Carlinראו:זה,בענייןהיריעהלהרחבתמ.מסוימיבתנאימהפוסט-מודרניסטית,

" Culture Vultures: ArtisticAppropriation and lntellectual Property Law " 

103 ) 1988 ( 13 Coium.-VLA J. L. & Arls . 

כמשפטיעינישיפוטית"חקיקהשלאנטומיהההפרה:לפירות"הזכותדגןח'ראו 82

/4740רע"אראוכן . 634 , 601(תשנ"ז) עליוןתקדיןפורסמ),(טרמייסףניאמר 00

הדין.לפסק 1 1בפסקה 489 ) 3 ( 2000

יוצרימ.זכותלחוק ) 1 ( 6סי 83

בתוספתמקורמ ,מפרהנגזרתמיצירהשהופקוהרווחיממתוךחלקרבות,לעתימ 84

רווחימהשבתלאפשרישראויימבמקרימ .המאוחר-המפרהיוצרידיעלשהוספה

מהרווחהיחסיהחלקאתהמפרמרווחילנכותהיתרלמעשהמשמעהאשריחסית,

בתיכ,ך . 634- 633בעי , 82הערהלעילדגן,וראועצמו,המפרשלבתרומתושמקורו

שלהפרהבגיןלתובעבלדבהיחסיהרווחאתמלהקצותנרתעולאבאנגליההמשפט

וראוביודעין.פעלהמפראמאףוזאתרב,בקושיכרוךהדבראמאףהגזירה,זכות

נוהגימאףכך . Pollon Ltd v. Yorkciose Lld, [1990] F.S.R . 11 , 16-19לדוגמה:

 Sheidon v. Melro Goidwyn Piclures Corp ,ראו:בארצות-הבריתהמשפטבתי

) 1940 ( 390 . 106 F.2d (2 Cir. 1939) 45, 309 U.S . בארצות-בחוקמכ,ךלמעלה

רווחכלההשבהמסכומלהפחיתרשאייוצרימזכותהפרתבגיןהנתבעכינקבעהברית

.U.S.C 17 ( ) 1996 (וראו:התובע,ביצירתמקורואיןכישהוכח § 504(b . זו,דברך

זכותשלכוחהמרוסןבמשפטולאעושרבעשייתההשבהסעדהיקףצמצומבאמצעות

אולמביצירתוהשימושעלראליפיצוימקבלהבסיסביצירתהזכויותבעלשכןהגזירה,

בלאנותראינוהמפרההנגזרתהיצירהומפיק ,) Windfall (שמיימ"ב"מתתזוכהאינו

ההפרה.מעשהעלנענשואינוכלומ

צייןפרודיה,שלהפקהנדונהשבו , Campbeii case, supra note 75, at p . 578ב- 85

יהיהשבהממקרימייתכנוכיאגב,בהערתאמנמבארצות-הברית,העליוןהמשפטבית

סעדאףלהעניקהכרחואיןהיוצרימזכותשלהפרהבגיןלתובעכספיסעדבמתןדי

בדרךתמידמושגתאינההיצירהלעידודהיוצרימזכותתכליתכיצוין,עודמניעתי.

ארצות-שלהעליוןהמשפטביתאוטומטי.באופןמניעהצומתןידיעלביותרהטובה

המשפט,ביתדעתלשיקולמסורמניעהסעדמתןשלפיהזו,עמדתועלחזרהברית

"השפעהלותהיהאממניעהסעדלהעניקאיןכיייתכןהיוצרימזכותשהופרהואף

 New York Times Company, fnc., v. Jonalhan Tasini ,וראו:החברה,עלהרסנית"

) 1 200 ( 483 . 533 U.S . בענייןהאנגליהדיןבפסקAshdown v. Te/egraph Grollp 

] 2001 [ 34 . R.P.C במקרימכיבכךהמשפטיבתהכירהדין,לפסק-59ו 46בסעיפימ

העיקריתוהדרךהביטוי,חופשעקרוןלביןהיוצרימזכותביןהתנגשותתיתכןחריגימ

בפרסומהציבוריהאינטרסשכןהמניעהסעדשלילתבאמצעותהיאהדברעמלהתמודד

ליוצרה.כספיגמולשלשלילהאףלהצדיקיכולאינויצירה

 45המשפט

c:; 
c 
rייד

r: 
ע
f" 
r: 
tי-.:: 
rייד

c:; 
r: 
ע
Sב

ע
r: 
r: 
tי-.:: 

rו
Sב
ע
Cו
 נ:::

 ::ג
-,Sב
זב..
rייד

ג
f" 
Cו
 י'":!

= r: 
-,ע
 ::ג
.[" 
c:; 
r: 
 ::ג

rו
 ::ג
Cו
ע
c 
c:; 
f" r: 
rו
,-
rו
c:: 
c" 
tי-.:: 

Cב
f" 
"-
rו

c:; 
r: 
tי-.:: 
"-,-
r: 
rו
r: 
c:; 
 ::ג
Cב
f" 
Sב
?1 
 ::ג
c:; 
r: 
Sב
c:; 
Cו
c:; 
c:: 
c:; 


