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 :בעניין גבאי אמיר 
    תובע

  ד  ג  נ 

  הירשברג דודי 
    נתבע

 

 ין דסקפ

 
 .וצרים יזכויות בגיעה פשלב ₪ 17,800  ל שוםכס בספית כביעה תפניב .1

  
 תובע הרסתג

 מיסוי התחום במתמחהה, שבון חואה רהינוש, תובע הען טתביעה הכתבב .2

 וא היסוקו עמסגרתב. יסוקו עםתחו בב ריסיון נשנים המשך בבר צשרא, הפרישהו

, בלאותט, אמרים מופיעים מבוש, פרישה ביסוי מענייני בינטרנט אתר אנהלמ

 .צירתו ירי פהמחשותו

 
 ינטרנט אאתר בופיעו היצירתו מקטעיםש, תדהמתו לילהג, 2007 וגוסט אחודשב .3

 . כך לרשאה היבל קהנתבע שלא לזאתו, תחרהו מהינוש, נתבע הלש

 
 יום ממכתב בודה הכן אזהו, נתבעכ ל" באמצעות בתובע הנה פ19/8/07 יוםב .4

 מכתבו בען טבעהנת. ליטה שעלי בנושא בהועתקו שורות שספר מהיו ש23/8/07

, ליו אנעשו שניות פמספרו, נתבע הל שואתוד הף אלע. כוונה בלא שעשה נהדברש

 ונה פךות אראהנ "נתבע הו למרא, תובע הטענתל. תובע הת אפצות לנתבע הרבס

, התכתבויות וניותפ, תראות הספר מאחר לקר". נים שח ייקהז, משפט הביתל

 . בפני שתביעה הוגשה התובע הת אפצות לרב סהנתבע שלאחרו
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 דם אל שיינונק בפגוע ליןא, חירותו ואדם הבודכ: סוד יוק חי פעל שרט פתובעה .5

 .וחני רניין קכללםב, קניין הכויות זל עשמירה בתירה יקפדה ההקפיד לש ין כעלו
 בפקודת ו1911, וצרים יכות זחוק באמורכ, וצרים יכויות זהפרת במדובר שטעןנ 

 מו שת אהזכיר לבלי מתובע הברי דת אעתיק ההנתבע שכךב, 1924, וצרים יכויותז

 טען ווסיף התובעה. עצמו לוצרים יכויות זיכוס נוךת, נדרש כרדיט קו לתת למבליו

 . ב לום תחוסר ומשפט בלא שושר עשיתע, ין עניבתג, גזל במדוברש

 
 נתבע הרסתג

 עוץ יברת חמסגרת בעובדה, ורשה מנסיוני פועץ יהואש,  נתבע הען טהגנה הכתבב .6

 ד ערץ מבחדשיםש, )חברהה – הלןל(מ "ע בנים פשוא מלא ליעוץ יול רנסיוניפ

 . ניסיון ורצה התקופת לזאתו, אינטרנט הרשת לתר אעלהה, 2007 פרילא
 תר אותר נהוא וימוש של כאתר בעשה נלא שךכ, חברה לצטרף ה2/5/07 יוםב 

 . בניהב
 וסרו הבו שודשהח, וגוסט אחודש לעד ו2007 רץ מודש חבין שתקופהב, טענתול 

 אנשים ותובע היניהםב, יום לנשים א1.3 ממוצע באתר לכנסונ, האתר מתכניםה

 .טעמומ

 
 ₪ 26,500 ל שסכום ביצוי פביקש ומכתב בנתבע לתובע הנה פ19/8/07 יוםב .7

 אינטרנט האתר במופעים המיםיסו מקטעים בימוש ששל בזאתו,  מ"ע מתוספתב

 זמן באתר לועלו הב לבתום ובטעות שמצא וטענה הת אדק בנתבעה. תובע הלש

 חוק ההוראות ליטוי בעיקרם במהווים הינפורמטיביים אטעים קהרצהה

 ל כת אנתבע הסירה, את זשגילה כידמ. ליטה שבעלי למתייחסות הרלוונטיותה

 אולם ומשרדו למחרת לר סענה נמשלאו, תובע להתקשר ליסהנ, האתר ממידעה

 . מקום בכח נא לתובעה
 הוא שאחרל, האתר מוסר ההחומר שתובע לכתב בנתבע הודיע ה23/7/07 יוםב

 ם עגשיפה ליסה נותר יאוחרמ. נוש אעות טעקבותב, ב לבתום ושים מבלי מועלהה
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+  ₪ 26,500 סכום ביצוי פרש דתובע האולם ונועם בפרשיה הת אלסיים ובעתוה

 .מ"עמ
, הגדרות ויטוייםב, תוניםנ, ובדות עינו הפורסם שמידע המרבית שען טנתבעה .8

 משמשיםה, פנסיוני השוק במקובלים הקצועיים מורים תיאלאא, קוריים מאינםש

 .הגנה לאויים רינם אשרוא, רחב הציבור התא

  
 הכרעה ויוןד

, קצועיים ממונחים בימוש שנעשה שאף שצאתי מדברים התוכן בעיינתי שאחרל .9

 .דין ההגנת לאוי רפורסם שתוכןה

  
, וצרים יכות זוק לחכןו, 1924, וצרים יכות זקודתפהצדדים התייחסו בטיעוניהם ל .10

 ,2007 -ח  "התשס, ואולם יש להתייחס גם להוראות חוק זכות יוצרים , 1911

 הגן לועדונוקי זכויות יוצרים  ח.אשר נכנס לאחרונה לתוקף, )החדש חוקה – הלןל(

 א לגנה מוצרים יכויות זל עהגנהה. ו בגיעה פלמנוע ואדם הל שרוחני הקניין הלע

 עודדת מוצרים יכויות זבטחת הכןש, ולו כציבור הל עלאא, זכות העל בל עקר

. לקוחות הקהל לותר יוב טותיר שתן מדי כוךת, תחרות ומצאהה, יתוחפ, וזמהי

 .יצויים פל שדמות בזכות בפגיעה הל ענקציות סקבעונ, אמורה ההגנה השםל

  
 תובע הל שקצועי ממאמר מקטעים שך כל עצדדים הין בחלוקת ממעשה ליןא .11

 ניתן שמבליו, כך לרשאה התנהינ שבלי מנתבע הל שאינטרנט האתר בורסמופ

 .רדיט קתובעל
 הגדרות ויטוייםב, מונחים בימוש שעשה נקצועי ממאמר ב,דברים הטבע מ .12

 .הגנה לראוי לותו אופךה, חומר לנעשה שעיבוד הצם עאולםו, חוק בקבועיםה

   
 הנתבע שצאתי מאל. דין בקבועות הגנות מהגנה הענייננו במתקיימת שצאתי מאל .13

 תא קבל  לקום מצאתי מא לףא, וצרים יכות זל שיומה קל  עדע ילא שוכיחה
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 אתר לומר חעלאתה. נוש אעות טשל באינטרנט האתר בתוכן הולב שפיה לטענהה

 חומר בדוברמ. אקראי בעשה נינו אדברה, קטיבית אעולה פחייבת מינטרנטא

 ף אביכול כעות טדבר בגרסהה, עות טוכחה האל, אתר בשולב שרלוונטי וקצועימ

 ל שפקותה נמהו, הקמה באתר במדובר שוכח האל. נסיבות הם עתיישבת מינהא

 התובע שלאחר שכך בי דיןא, הפרה הןייענל. קניין הזכות בפגיעה העניין לו זענהט

, מורות חנסיבות במדובר שצאתימ. יידי מאופן בהאתר ממידע הוסרה, נתבע לנהפ

, נתבע הל שתחרה מאתמ, וחני רניין קל שמפורשת ורורה בהעתקה בדובר מכןש

 . תפרנס מוא הממנו שתחוםב

  
 פחת ילא ששיעורב, זק נוכחות הלא ליצויים פובע קוצרים יכות זפקודתא ל3 עיףס .14

קבע שבית המשפט רשאי נחדש החוק ב.  ₪ 20,000 ל עעלה ילאו ₪ 10,000-מ

וכן  החדש חקיקת החוק. ₪ 100,000לקבוע פיצוי ללא הוכחת נזק עד לשיעור של 

מחוקק להגנת זכויות מלמדים על החשיבות הרבה שמייחס ה, הגדלת גובה התקרה

 . יוצרים ולצורך בענישה משמעותית ובהרתעה
 יןא, ו בפגיעה ווחני רניין קל שבנסיבות  שינהה, ו זוראה הביסוד שמוצא הקודתנ

 ת אהוכיח ללל כדרך בשהק, עוולה הופי אשל באת זם עחדי. זק ננפגע לנגרם שפקס

. נזק לעוולה הןבי שסיבתי הקשר הת אהוכיח לשה קף אעיתיםל, נזק היעורש

 בה רשיבות חם גיימתק, אתרה ללקשיים ועוולה הל שמיוחד ההייאופ לב לשיםב

 . רתעהלה

 
מונה המחוקק מספר שיקולים שרשאי בית המשפט , לחוק החדש) ב(56סעיף ב .15

הנזק , חומרתה, יקף ההפרההכגון , ללא הוכחת נזק לשקול בפסיקת הפיצוי

 .ותום ליבו של הנתבע, הרווח לנתבע, הממשי שנגרם לתובע

 
 זמן השך מרבותל, מיוחדות הנסיבות האורל. תביעה הת אקבלת מניא, ן כל עשרא .16

, יבו של האתרט, גולשים הספר מל ענתוניםה, אינטרנט האתר בופיע ההחומרש

 10,000 ל שסכום ביצוי בפנייננו בעדי שבורה סניא, וטיבו של החומר שבו מדובר
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 500 ל שצירוף ב10,000 מים י30 תוך בתובע לשלם יהנתבעש ובעת קני אלפיכךו, ₪

 . שפט מוצאותה₪ 
 1 

 2 
 3 .המזכירות תשלח העתק לצדדים

 4 

 5 . בהעדר הצדדים)2008 ביולי 23(ח "תשס, בתמוז' כניתנה היום 

 6 

 שופטת, יעל ייטב

 7 

 8 

                                                9 

 10 

 11 

 12  סיגלית נקי330תק 002134/08


