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 העולם על פי "זבנג"

האם התאורנים, המלבישים, המאפרים והתפאורנים עתידים למוטט את תעשיית הפקות 
 הסרטים והטלוויזיה בישראל?

 מאת זהר אליעזרי ויהושע הגלר

 
ונה כי לבמאי הכתבה התיעודית "הרנטגן" וסדרת הטלוויזיה בתביעה שיזם ארגון המייצג במאים, נפסק באחר

יצירתי" ב"כישרון -"זבנג" יש זכות יוצרים. בפסק הדין נקבע כי הבמאים הפעילו "שיקול דעת אמנותי
ומאמץ", לרבות בהכנת ה"סטים" של הצילומים, בבחירת מיקום המצלמות והתאורה ובעריכת היצירות, 

  .ומכאן שהם בעלי זכות יוצרים

 
כל המצוי בענף יודע כי גם סדרי ה"סטים", התפאורנים, הצלמים, התאורנים, המאפרים, המלבישים, 

-"שיקול דעת אמנותי -מי יותר ומי פחות  -העורכים ואחרים, ומן הסתם גם עוזריהם של כל אלה, מפעילים 
הם. משמע, על פי פסק הרי בדיוק בשביל זה משלמים ל -יצירתי" ב"כישרון ומאמץ". אין להתפלא על כך 

הדין בעניין זבנג, כל מי שהפעיל שיקול דעת כזה בכל סרט או תוכנית טלוויזיה הוא בעל זכות יוצרים. די 

 להתבונן ברשימות הקרדיטים האינסופיות בסוף כל סרט כדי להבין מהו היקף המשתתפים המעורבים.
 

ביצירות קולנועיות וטלוויזיוניות, וביחס ליכולת  פסק הדין בעניין זבנג מציב סימן שאלה ביחס לזכויות מפיק
ניצולן של אותן יצירות. תרומתם של מפיקים רבים מסתכמת בקיבוץ היוצרים והמשתתפים ותיאום ההפקה 
)"מפיק בפועל"(, ולעתים תרומתם אינה מסתכמת אלא בייזום או הזמנת ההפקה ומימונה )"מפיק מממן"(; 

  זאת, ללא שיקול דעת "אמנותי".
 

יש שמפיקים מתערבים בשיקולי הבמאי, העורך או המלהק, וייתכן שבכך הם מפעילים שיקול דעת אמנותי 

בכישרון ומאמץ. אבל לפי פסק הדין בעניין זבנג, כל שיזכו אותם מפיקים "מתערבים" הוא להיכלל ברשימה 
הפקתית", אלא בשל נטילת הכמעט אינסופית של בעלי זכות יוצרים במשותף, ולאו דווקא בזכות תרומתם "ה

  תפקידי אחרים.
 

רשאים לתבוע את  -על פי המבחן שנקבע בפסק הדין בעניין זבנג  -לכאורה, כל בעלי זכות היוצרים הרבים 

עלבונם ואת התמלוגים המגיעים להם )גם רטרואקטיווית(, ואף למנוע את שידור הסרטים ותוכניות 
התאגד ולתבוע בשיטתיות את כל המשדרים? אם ההלכה שנקבע הטלוויזיה בהם נטלו חלק. מה מונע מהם ל

התושיה שביניהם אם ייסדו לאלתר את איגודי התאורנים,  בעניין זבנג נכונה, ייטיבו לעשות בעלי
התפאורנים, המאפרים, המלבישים, סדרי הסטים וכו', וידרשו מכל המשדרים בישראל להשליש להם 

 תמלוגים.

 
לא קשה לחזות את שיתוק כל ההקרנות והשידורים בישראל. במצב כזה, אף מפיק שעיניו בראשו לא יטרח 

 הזכויות אליו מראש, והישגם לכאורה של הבמאים יתגלה כהפסדם.להפיק ללא העברת מלוא 
 

תכלית דיני זכות יוצרים היא להעשיר את מאגר היצירות העומד לרשות האנושות. לשם כך יש, מחד, לעודד 

את יצירתן, ומאידך להקל על הציבור לצרוך אותן. עידוד היצירה נעשה באמצעות החיוב לשלם ליוצר עבור 
 ה, והקלת הצריכה נעשית באמצעות הגבלת כוח היוצר למנוע את השימוש ביצירתו.השימוש ביציר

 



המסוגל  -המפיק  -במדינות רבות בעולם מושג האיזון על ידי ריכוז זכויות היוצרים בידי גורם מחליט יחיד 
נוע לנצל את זכויות השימוש ביעילות, תוך הבטחת תגמול ליתר המשתתפים. למשתתפים אלה אין יכולת למ

את השימוש מאחרים, וזכותם מוגבלת לתביעת שכרם. פיתרון זה מיושם באירופה ובארה"ב, שם עוצבו 
 האיזונים הללו בעשרות שנות ניסוי וטעייה.

 
פסק הדין בעניין זבנג קורא תיגר על הנוהג המקובל בתחום. בעולם נהוג הכלל לפיו מי שקיבלו תגמול 

פי חזקה בחוק או במשתמע להעברת כל זכויות השימוש למפיק. מהמפיק בעבור השתתפותם, הסכימו על 

נוהג זה היה שריר וקיים גם בישראל בתקופה שבה התקשרו המפיקים עם במאי "זבנג" ו"הרנטגן". לו היו 
המפיקים מעלים בדעתם כי הבמאים מתעתדים להתכחש לנוהג, בוודאי לא היו מתקשרים עימם באותם 

  תנאים.
 

יצירתי" -מלאי תפקידים כבעלי זכות יוצרים רק משום שהשקיעו "שיקול דעת אמנותיבעולם לא הוכרו מ

 -ב"כישרון ומאמץ". אפילו לבמאי לא הוענקו זכויות בעלות מלאות, למעט זכויות מוגבלות לתמורה כספית 
 שהוגבלו לבמאי ראשי.

 
נוע את סכנת שיתוק אין להסתפק בספיקת ידיים תוך הפטרת "מן הראוי שהמחוקק יתערב" על מנת למ

תעשיית הקולנוע והטלוויזיה. ייטיבו המפיקים לעשות אם בינתיים ייזמו פנייה לערכאות לשם קבלת הלכה 

משפטית ראויה. עד אז, מוטב שיחתימו את כל המשתתפים, שזכו בזכות יוצרים באיבחת "זבנג" משפטי, על 
  (.1419/01הסכמתם למתן זכויות השימוש למפיקים. )ת.א. 
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