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 10 מוצגים דגמיו על ידי דוגמנים טגורס הנתבע כי באתר האינטרנ, מנגד  . 6
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 4נשאלת השאלה האם יש בתמונה נשוא התביעה משום ביזוי , בענייננו  . 53

 5או שמא אין לגלות בה משום , לחוק) 4(2כלשון סעיף , או השפלה

 6  . אלה

  7 

 8 להשפיל ,כי בצילום יש לפגוע, לדעתי, אין לומר, לאחר עיון בתמונה  . 54

 9בה מוצג הוא , ת את התובע שכן המדובר בתמונה מחמיאה שלואו לבזו

 10אשר , כשהוא לבוש בחליפה אלגנטית ואיכותית, באופן מכובד ומרשים

 11  .כיאה למטרה לשמה נועדה, הינה חגיגית

  12 

 13שכן , אין בפרסום התמונה משום פגיעה בפרטיותו של התובע, לטעמי  . 55

 14, ו של הנתבעבחנות, מדובר בתמונה אשר צולמה במקום ציבורי

 15אשר ניתן להבחין בשהות בה , כאשר מדובר בחנות קטנת ממדים

 16התרשמתי כי התצלום , ועל כן, בנקל באם מכוונת לעבר אדם מצלמה

 17  .נעשה בידיעתו של התובע ובהסכמתו

   18 

 19בה הוא נראה , עיון בתמונה מלמד כי התובע הועמד בתנוחה שכזו  . 56

 20ן היטב בצלמת בהיותו וכי הוא מבחי, מביט הישר לעיני המצלמה

 21, תוך שהוא מציג לראווה את החליפה אותה הוא לובש, מצולם

 22והתמונה לא מותירה מקום לספק כי היה מודע לכך כי מכוונת 

 23  . לעברו מצלמה

  24 
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 1תימוכין למסקנה זו ניתן למצוא בתמונה זהה בה צולם העד מר   . 57

 2ובה הוא , אשר אין חולק כי צולמה בידיעתו ובהסכמתו, יפעם בטש

 3  .בתנוחה זהה לזו שבה צולם התובע, נראה כמביט לעבר המראה

  4 

 5  ).2/לנ' נספח א: ראה(  

  6 

 7, על התובע להוכיח העדר הסכמה לפגיעה בפרטיותו, על פי ההלכה  . 58

 8התובע לא הוכיח בפני כי לא היה מודע לעובדה כי מצלמים , ברם

 9אלא התרשמתי כי היה מודע , אותו או כי סירב לפרסום תמונתו

 10לתצלום ואף שיתף פעולה עם היותו מצולם באשר לזווית הצילום 

 11  .המחמיאה

  12 

 13התובע בחר להמתין שנה שלמה בטרם פנה לנתבע , יתרה מזאת  . 59

 14דבר המעיד על כך כי לא נגרמה לו כל , בדרישה להסיר את התמונה

 15עוגמת נפש בעקבות פרסום התמונה וכי לא הביע התנגדות לפרסום 

 16שהנתבע התנצל וביקש לפצותו בפיצוי הולם בשל , מה גם, התמונה

 17  .סירב, משיקוליו שלו, התובע, ברם, כך

  18 

 19אמן הדברים מקבלים משנה תוקף לאור העובדה כי התובע הינו   .60

 20,  אשר מופיע בפני קהל ומבקש להתפרסם, ועוומוזיקאי במקצ

 21  . והפרסום דנן עבורו עשוי רק להועיל לקריירה המתהווה שלו

  22 

 23על מנת , עוד טוען התובע כי הנתבע השתמש בתמונה לצורך רווח  .61

 24וכי די בקיום פוטנציאל רווחי על מנת להיכנס , להגדיל את מכירותיו

 25  . לחוק דלעיל) 6 (2בגדרו של סעיף 

  26 
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 1לחוק אוסר פרסום צילום של הפרט לצורך ) 6(2הלכה היא כי סעיף   .62

 2  .הפקת רווח כספי

  3 

 4' מנשה דרוד צדיק נ 199509/02) יפו-אביב-תל(א "לעניין זה נקבע בת

 5  :כדלקמן, ])פורסם בנבו [מ"בע" הארץ"הוצאת עיתון 

   6 

 7או /על בית המשפט לשאול את עצמו אם מדובר בדיווח ו"

 8ציסטית או אחרת הדנה בנושא או כתבה פובלי/סיקור ו

 9, גלויה או מוסווית, או שמא בפנינו פרסומת מסחרית, מסוים

 10, או בתמונתו של אדם מסוים/העושה שימוש בדמותו ו

 11בכוונתה לקדם את המטרה המסחרית שלשמה נועד 

 12לא ניתן לייחס לפרסום התמונה כל , לטעמי. הפרסום

 13   ".משמעות של פרסומת מסחרית כזו או אחרת

  14 

 15עולה כי סעיף זה נועד להגן על הפרט בפני שימוש , מכל האמור לעיל  .63

 16  . בקולו או בתמונתו לשם הפקת רווח מסחרי, בכינויו, בשמו

  17 

 18אשר הוצגה לצד , אדם אנונימי, מדובר בתמונה של התובע, בענייננו  . 64

 19שחקנים ודוגמנים מקצועיים אשר קיבלו , תמונות רבות של ידוענים

 20וסבורתני כי לא היה לנתבע כל צורך דווקא , ם זושכר בעבור תמונת

 21  .בפרסום תמונתו של התובע על מנת להפיק רווח כלשהו

  22 

 23  :השיב כדלקמן, כשנשאל התובע אודות שאלת הפגיעה בפרטיותו  . 65

  24 

 25בכך שהוצגתי בצורה כזאת שבחיים שלי לא האמנתי שאני " 

 26חברים התקשרו אלי וקראו . בצורה שמפדחת אותי, אוצג כך
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 1הוצגתי שם כאדם עם . לי דוגמן ואני בכלל בעל אופי שונה

 2זה בייש אותי בפני . כשהוא אדם ההיפך הגמור שלי, חליפה

 3כל האנשים שנכנסים לאתר הזה שאני מצולם שם עם 

 4  ."אני דמות רוקיסט. חליפה

  5 

 6  ).15-20 שורות 5פרטיכל בעמוד : ראה(  

  7 

 8, בחליפה חגיגיתי עצם צילומו "התובע סבור כי בוייש ע, משמע  .66

 9נראה כי טענה זו הינה מן השפה , ברם, "רוקיסט"הנוגדת דמותו כ

 10שכן אין בה ממש שעה שהאדם הסביר רואה בתמונה אדם , לחוץ

 11  .הא ותו לא, הלבוש חגיגית

  12 

 13הרי , כי לא נפל פגם בהתנהגות הנתבע, לאור קביעתי דלעיל  . 67

 14שמתייתר הצורך לדון בעילות התביעה הנוספות שנטענו לעניין 

 15  .ולעניין עשיית עושר ולא במשפט, רשלנות

  16 

 17  .התביעה נדחית, מכל האמור לעיל  .68

  18 

    19 

 20  .יישא כל צד בהוצאותיו, בנסיבות דנן  

  21 
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 23  .כ הצדדים בדואר רשום"המזכירות  תשלח  העתק פסק הדין לב4
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