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 "להקפיא" את דיסני

 1לב-עו"ד עדי ברקן :מאת

 

ר את המצליח "לשבוהסרט  –לא יכול היה להימנע מהלהיט ההיסטרי של השנה  ילדים קטניםכל מי שיש לו 

הסיפור המקסים על שתי הנסיכות האחיות שאחת מהן נולדה עם קסם  .”Frozen“ –הקרח" או בשמו המקורי 
 לאחותה הקטנה.  גדולהמקפיא ביד ואהבה 

 של מומחי דיסני. משובחתבטקסטים שנונים, שירים קליטים וכמובן עבודת אנימציה  מלווההסרט המקסים 

אף ליצירת מופת זו  –פלא  עליו אלא כי ראו איזה הילדים פשוט מתיםאבל אני מספרת לכם על הסרט לא כי 
 זרועותיו הארוכות של החוק. הגיעו

בארצות הברית תביעה להפרת זכויות יוצרים על ידי יוצרת של סרטון נגד דיסני הוגשה  במרץ האחרוןמסתבר כי 

 , גברת בשם קלי ווילסון, הסרטון הקצר תאיש השלג. יוצר – ”The Snowman“מחשב קצר דו מימדי הקרוי 

. השאלה המשפטית שעולה שם היא האם הסרטון שלהמהווה הפרה של  Frozenכי הקדימון של הסרט  נתטוע
יצירה שניתן להגן עליה בזכויות יוצרים ואם מהווה  בסרטון הקצר של ווילסון המוצגתהשתלשלות האירועים 

סרטון בהיוצרים בקדימון של דיסני מהווה העתקה/הפרה של זכויות המוצגת השתלשלות האירועים כן, האם 
 הקצר.

קליפורניה, הביע בית בהתביעה בארה"ב מצויה בשלבים מוקדמים אולם בהליך מקדים שנערך בבית המשפט 
אומנותית ואינה בגדר  ם המתוארת בסרטון הקצר עולה כדי יצירההמשפט את הסברה כי השתלשלות האירועי

 בית המשפט קובע כך:  רעיון בלבד.

“Such a detailed sequence of events from the start to the finish of the works could be found by a 

reasonable juror to constitute the artistic expression of an idea, rather than merely a generic 

idea or series of generic ideas”
2
 

מתווה השתלשלות אירועים מסודרת כפי שמשתמע מהחלטת בית המשפט האמריקאי, הסרטון הקצר 
, ביטוי העולה כדי יצירה הזכאית להגנת דיני ומפורטת, מפורטת מספיק כדי שתהווה ביטוי מספק של הרעיון

 .זכויות היוצרים

                                                           
 לב היא עורכת דין מומחית בקניין רוחני-עדי ברקן  1

כל המידע המוצג במאמר הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ או חוות דעת משפטית. המחברת אינה נושאת באחריות כלשהי 
 .לפני כל פעולה  המסתמכת על הדברים האמוריםכלפי הקוראים ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית 

2 Case No. 14-cv-01441-VC Kelly Wilson v. THE WALT DISNEY COMPANY, et al., United States District Court 
Northern District of California 

 
 



 

 

 הבאה: איך היה פוסק בית משפט ישראלי בשאלה כזו? לתהייהזו מובילה אותי  קביעה

וליתר  20 -תחילת המאה ה –אבל המקור לו עתיק הרבה יותר  2002חוק זכויות יוצרים הישראלי נחקק בשנת 
אופן ביטויו של היה שההגנה שהוא מעניק תהיה על  יסי בחוקתנאי בס 1111. אבל כבר בשנת 1111דיוק שנת 

ונדון בשורה ארוכה של פסקי דין  היוצריםולא על הרעיון עצמו. כלל זה עומד בבסיס דיני זכויות )קיבוע( רעיון ה
  .וספרות רלוונטית

וזכו לחסות דיני  אציג שתי סיטואציות מעניינות בנוגע לקיבוע רעיון אשר עלו במהלך השנים במשפט הישראלי
 : זכויות היוצרים

וצרים וזאת האחת, בתי המשפט בישראל פסקו כי הרצאות פרונטליות הן יצירות הזכאיות להגנת דיני זכויות הי
פעולות של ההרצאות בראשי פרקים או במצגת. ויוער, כי רישום מראש לדוגמא בהתקיים תנאים מסוימים כמו 

 . היוצר היוצר אלא על ידי אדם אחר בהסכמתכאלה מספיקות לצורך דרישת הקיבוע אף אם אינן נעשות על ידי 

 של תכניות. בפסיקהויות היוצרים לפורמטים בתי המשפט מעניקים את הגנת דיני זכבתנאים מסוימים השניה, 
הם בגדר  מהמציאותנקבע כי רעיון לתכנית, שימוש בנתונים אמיתיים או שימוש בשחקנים כדי להציג דמויות 

קביעת אופן שילוב דמויות אמיתיות  כגון,רעיון שאינו מוגן בזכות יוצרים אולם דרך ביטויים של רעיונות אלו 
הבלתי )הרעיון של כל אלו מהווים ביטוי  –בתכנית  יראה הסט, כיצד ישולבו נתוני האמתיצד בתכנית, הקביעה כ

 באופן המקנה להם את הגנת החוק. (מוגן כשלעצמו

ולקוות לבילוי מהנה עם הילדים בבתי של דיסני , לחכות ללהיט הבא ה זוכעת נותר לראות איך תסתיים סאג
 הקולנוע.

 

 

 

 


