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 : עו"ד יונתן דרורי ועו"ד יותם וירז'נסקיב"כ התובע
 
 
 

 פסק דין
 1 

 2 

 3 פתח דבר .1

 4 

 5עניינו של פסק דין זה הוא עתירת התובע לחיוב הנתבע בגין תשלום שכר  – על פסק הדין .1.1

 6ראוי לעבודות שביצע, בתוספת פיצוי בגין עגמת נפש וכן בגין הפרת זכות יוצרים והזכות 

 7המוסרית של התובע. בנוסף עותר התובע לצו מניעה קבוע אשר יאסור על הנתבע לעשות 

 8 בע שיש לסגור את אתר האינטרנט של הנתבע.   שימוש בקבצים שיצר התובע וכן צו הקו

 9 

 10 –כתשעה חודשים טרם הגשת התובענה כאן  – על התובענה ועל תביעה קטנה שקדמה לה .1.1

 ₪11.  07,111הגיש התובע כנגד הנתבע תביעה קטנה. סכום התביעה הקטנה עמד על סך של 

 12 ₪. 001,111סכום התביעה שלפני עומד על 

 13 
 14 

 15 תמצית העובדות הרלוונטיות .1.1

 16בהסכם לפיו יספק לו שירותי קידום  01/0/01התובע התקשר עם הנתבע ביום  .1.1.1

 17הסכימו הצדדים להרחיב ההתקשרות והתובע  01/0/01אתרים באינטרנט, ביום 

 18 התחייב לדאוג לעיצוב אתר האינטרנט של הנתבע וכן לעצב לוגו חדש עבור האתר.

 19 

 20נט הכולל מערכת מנגד וכתמורה התחייב הנתבע לבנות עבור התובע אתר אינטר

 21 ניהול.
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 1 

 2בסופו של יום התובע ביצע את חלקו בהסכם. יש לציין כי הנתבע אף הוא ביצע  .1.1.1

 3הדבר  -עבודה מסוימת, אך לדברי התובע שלא נסתרו ובחלקם אף הודה הנתבע 

 4היה בצורה "חובבנית", ללא מערכת ניהול ותוך שהוא מציע לרכוש תבנית עיצוב 

 5 ולבצע בה שינויים. מוכנה בעלות של עשרות דולרים

 6 

 7התובע תמך גרסתו בתצהיר עדות ובמסמכים וכן בחוות דעת מומחה מטעמו.  .1.1.1

 8הנתבע העלה טענות הגנה שונות בכתב ההגנה אך התחמק ממתן תצהיר עדות 

 9ראשית ולעלות לדוכן העדים. כך נוצר מצב שהנתבע מנסה להגניב את גרסתו 

 10ובאמצעות סיכומיו שהוגשו באמצעות שאלות אותן שאל היטב בחקירה הנגדית 

 11באופן סדור. לעניין התנהלות זו של הנתבע אתייחס בהמשך, אך לגופו של ענין 

 12ייאמר כי מתוך כתב ההגנה והראיות שנשמעו ניתן להבין שהנתבע טוען בין היתר 

 13העתיק לוגו מאתרים ₪, כי התובע לא עמד בלוחות זמנים, גרם נזקים באלפי 

 14 ה נמוכה.אחרים והשתמש בגופנים ברמ

 15 
 16עוד טוען הנתבע בכתב ההגנה כי למרות כל האמור לעיל הציע לו הצעות פשרה אך 

 17 וכן לא ראה עצמו מחויב לבניית אתר מלאמסיבותיו שלו אשר עיקרן פורט לעיל 

 18. ביחס לעבודה אותה כן ביצע טוען לא ראה עצמו מחויב לבניית מערכת ניהול

 19בדומה לאתרים רבים הבנויים בצורה הנתבע בכתב ההגנה כי מדובר בבניית אתר 

 20 דומה וכי הדבר מצריך ידע מקצועי ושעות עבודה רבות.      

 21 

 22 הערה ביחס להתנהלות הנתבע .1.1

 23 

 24הנתבע לא הגיש את ראיותיו וזאת למרות החלטות מפורשות של מותב קודם, כב'  .1.1.1

 25 השופטת פינצ'וק אלט.

 26 

 27ראשית וקבע כי מי שלא הורה המותב הקודם על הגשת תצהירי עדות  07/3/01ביום  .1.1.1

 28 יגיש ראיותיו לא תישמע עדותו. הנתבע התעלם מהחלטה זו.

 29 

 30התקיים דיון בפני המותב הקודם וכעולה מהפרוטוקול, הנתבע טען  4/00/01ביום  .1.1.1

 31שאינו מבין איזה ראיות עליו להגיש וכן טען שאינו מבין את השאלה מדוע לא הגיש 

 32דברת בעד עצמה ובתמצית ייאמר כי תצהירים. החלטת המותב הקודם בדיון זה מ

 33בהחלטה התייחס המותב הקודם לכך שהיה מקום להגיש תצהיר עדות ראשית וכי 
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 1יישמעו ראיות הנתבע. בסופו של יום חויב הנתבע בהוצאות בסך  לאככל שלא יוגש 

 2 ועוד נקבע כי ככל שסכום זה לא ישולם, לא ניתן יהיה להגיש תצהיר.₪  0,511של 

 3 

 4 לא להגיש תצהיר.הנתבע החליט  .1.1.1

 5 

 6בתחילת דיון שמיעת הראיות בפני ניתנה אפשרות נוספת לנתבע תוך שהוא מופנה  .1.1.1

 7להחלטת כב' השופטת פינצ'וק אלט. הנתבע השיב כי הוא לא יודע איזה ראיות עליו 

 8 להגיש. משכך החל דיון שמיעת הראיות.

 9 

 10ה, להשלים לאחר כל אלה הגיש הנתבע סיכומים סדורים בהם ניסה, בדרך לא ראוי .1.1.1

 11 את אשר נמנע מלעשות כאשר לא הגיש תצהיר.

 12 
 13העובדה שהנתבע אינו מיוצג מביאה לעתים למתן ארכות והתחשבות אך עובדה זו  

 14אינה מעוותת את הדין לרעתו של הצד שכנגד. הנתבע אשר נמנע במודע מהבאת 

 15שמא אינו יכול להיבנות או  מנגד ידע היטב לפרוש גרסתו בסיכומיוראיותיו ואשר 

 16להסתתר מאחורי החלטתו שלא להיות מיוצג. בוודאי שאין לפגוע בתובע ולכופף 

 17 הדין כנגדו בשל העובדה שהנתבע לא הביא ראיותיו.

 18 

 19בפסק דין זה נדלו טענות הנתבע מתוך כתב ההגנה ומתוך שאלות החקירה הנגדית  .1.1.1

 20ן שניהל הנתבע ואפילו מתוך ראיות התובע. אין מקום להיזקק ל"עובדות" אות

 21 מציג הנתבע שלא נתמכו ולא נחקרו והופיעו בשלב הסיכומים.  

 22 

 23 הסעדים בהם יש  לדון .1.1

 24 שלושה הם הסעדים הנדרשים בכתב התביעה:

 25 

 26בסך מוערך  –תשלום תמורה בגין עבודתו של התובע בתוספת עלויות עגמת נפש     .1.1.1

 27 ₪. 01,111לצרכי אגרה של 

 28 

 29זכות יוצרים והזכות המוסרית  בגין הפרת₪  011,111פיצוי סטטוטורי בסך של    .1.1.1

 30 של התובע.

 31 

 32צו המורה לנתבע לחדול באופן מיידי משימוש בקבצים שיצר התובע ולהחזירם    .1.1.1

 33 לידי התובע וכן צו המורה על סגירת האתר של הנתבע. 

 34 
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 1בנוסף עותר התובע לתשלום הוצאות משפט וכן למתן כל צו משלים שימצא בית המשפט 

 2 ולמועיל"."לנכון, לצודק, לראוי 

 3 

 4להלן אדון בשלושת הסעדים הנדרשים, כאשר הוצאות המשפט ייקבעו בסיומו של פסק 

 5 הדין והדרישה הכללית למתן 'צו נכון, צודק ראוי ומועיל' תיוותר כפי שהיא.

 6 
 7 

 8 התביעה לתשלום שכר עבודה .1

 9 

 10 אין חולק כי התובע ביצע עבודה. אפילו הנתבע אינו מלין על כך ואולם בכתב ההגנה   .1.1

 11 הוא מלין על טיב העבודה, מקצועיותה ואפילו טוען להעתקה.

 12 

 13שעות עבודה ואף תמך  11התובע הציג ראיות לביצוע העבודה, הצהיר כי השקיע בה    .1.1

 14גירסתו בחוות דעת מומחה שהתייחסה בין היתר לתמחור וכן לתוצר אותו קיבל 

 15 הנתבע.

 16 

 17את אשר הוסכם בינהם  הנתבע מצידו מודה כבר בכתב ההגנה כי לא סיפק לתובע   .1.1

 18ולדבריו ראה את עצמו "מחויב" לבניית אתר מצומצם של חמישה דפים בלבד וכן 

 19 'לא ראה את עצמו מחויב' לבניית מערכת ניהול.

 20 

 21האם הנתבע  –עומדות לפנינו אפוא שתי גרסאות המשיקות בשאלה המרכזית    .1.1

 22ות מציינות סיפק את התמורה לעבודת התובע בדרך של בניית האתר. שתי הגרסא

 23סיפק את התמורה לפחות לא במלואה. התובע מציין זאת בראיותיו  לאכי הנתבע 

 24ואילו הנתבע מודה בכך בכתב ההגנה אך טוען כי היו סיבות מדוע "לא ראה עצמו 

 25 מחויב" ומדוע עשה דין לעצמו והחליט לכרסם בתמורה ולא לספק את מלואה.

 26 

 27תה בקנה אחד הן עם המסמכים שהוצגו עדותו של התובע היתה רהוטה, סדורה ועל   .1.1

 28ואפילו עם טענות כתב ההגנה של הנתבע. מנגד לא זו בלבד שהתובע לא הציג שום 

 29הרי אפילו טענותיו בכתב ההגנה תומכות בכך שלא סיפק  –ראיה ולא סיפק גרסה 

 30את התמורה המוסכמת. טענות כתב ההגנה כנגד התובע לא נתמכו בדבר ובכל 

 31 צהיר התובע והן בחוות הדעת המקצועית שהוגשה.מקרה הופרכו הן בת

 32 

 33לאור כל האמור לעיל עולה כי התובע זכאי לתמורה בגין עבודתו. בקביעת התמורה    .1.1

 34יש להתייחס לדרישת התובע כפי שהועלתה בתביעה הקטנה שהגיש כנגד הנתבע. 

 ₪35  1,111בלבד בצירוף ₪  05,111באותו תביעה קטנה עתר התובע לקבל סך של 
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 1לכל הפחות ₪  0,111עוד באותה תביעה עתר התובע לתשלום הסך של ת נפש. כעגמ

 2 וזאת בשל עלות הקמת אתר כפי שהתחייב הנתבע.

 3 
 4מלוא שווי התמורה שהיה  –כעולה מהתביעה הקטנה שניסח התובע עצמו  –כלומר 

 ₪5  05,111. סכום זה האמיר לסך של ₪ 0,111על הנתבע לספק עומד על הסך של 

 6 הכולל עגמת נפש, בתביעה שלפני.₪,  01,111ה ולסך של בתביעה הקטנ

 7 

 8לעיל אני קובע כי על הנתבע לפצות את התובע בגין  6.6בהסתמך על האמור בסעיף    .1.1

 9בסך כולל  –פיצוי בגין התנהלותו ועגמת הנפש הנטענת  יחד עםתמורת ההסכם 

 10סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית מהמועד המקורב בו היתה  .₪ 01,111של 

 11   . 31/3/01קרי מיום  –התמורה אמורה להימסר 

 12 

 13 

 14 התביעה לתשלום בגין הפרת זכות יוצרים ובגין הפרת הזכות המוסרית של התובע .1

 15 

 16שימוש  –התובע עותר לתשלום בגין השימוש שעושה הנתבע בתוצרים אותם קיבל    .1.1

 17זכות יוצרים. אין לקבל דרישה זו. משהתקבלה הדרישה לתשלום המהווה הפרת 

 18 התמורה בהתאם להסכם הרי אין לקבל הטענה להפרת זכות יוצרים.

 19 

 20אין חולק על כך שתוצרי עבודתו של התובע הועברו אל הנתבע במודע ובמכוון על    .1.1

 21מנת שזה יעשה בהם שימוש. התוצרים הועברו כנגד קבלת תמורה, אשר משזו לא 

 22קבלה הוגשו כנגד הנתבע התביעות הן בבית המשפט לתביעות קטנות והן לאחר הת

 23מכן בבית משפט זה. הדרישה לתשלום התמורה החוזית בגין תוצרי התובע אינה 

 24תשלום עולה בקנה אחד עם דרישה לתשלום פיצוי בגין הפרת זכות יוצרים. החיוב ב

 25ין ותוך הפרת זכות מאיין כל טענה של שימוש שלא כד התמורה בגין התוצרים

 26על הנתבע לשלם התמורה  1.7יוצרים. להשלמה יש להדגיש כי בהתאם לסעיף 

 27 .31/3/01כערכה במועד הרלוונטי לקיומו של ההסכם, קרי 

 28 

 29באשר לזכות המוסרית אותה הפר הנתבע, הרי אין חולק שכך נעשה. הנתבע עצמו    .1.1

 30בריו לא הייתה בקשה בכתב ההגנה ציין כי מעולם לא סירב "לתת קרדיט" אך לד

 31 למתן קרדיט מצידו של התובע ומעבר לכך הנושא לא הוגדר בחוזה.

 32 
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 1אך תוך התייחסות  –משהוכחה הפרת הזכות המוסרית יש לפצות את התובע    .1.1

 2לעובדה שהתובע עצמו לא הקטין הנזק ולא העלה דרישה זו בעבר אלא לאחר 

 3 שהוגשה התביעה שלפני.

 4 

 5יב את הנתבע בתשלום בגין פגיעה בזכות המוסרית לאור כל האמור לעיל אני מחי

 6בצרוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד פסק הדין ועד למועד  ₪ 0,111בסך של 

 7 התשלום בפועל.

 8 

 9 

 10התביעה למתן צו המורה לנתבע לחדול באופן מיידי משימוש בקבצים שיצר התובע  .1

 11 ולהחזירם לידי התובע וכן צו המורה על סגירת האתר של הנתבע

 12 

 13כעולה  –תבע טוען בכתב ההגנה כי ממילא "האתר ירד כבר מזמן". כך או כך הנ   .1.1

 14חיוב הנתבע בתשלום התמורה בגין תוצרי התובע אינו עולה  –לעיל  3.1מסעיף 

 15 בקנה אחד עם הוצאת צו המונע מהנתבע לעשות שימוש התוצרים אלה.

 16 

 17הכבוד אין בסיס במלוא  –באשר למתן צו "המורה על סגירת האתר של התובע"      .1.1

 18לעתירה זו. הפרת ההסכם אליה התייחסתי לעיל והחיוב בתשלום עבור תוצרי 

 19 אין בהם דבר המביא לחיוב בסגירת האתר. –התובע 

 20 

 21 סוף דבר   .5

 22 

 23התובע הוכיח כי לא קיבל תמורה עבור העבודה והתוצרים שסיפק לנתבע. עוד    .1.1

 24. ביחס לסעד בגין הפרת הוכיח התובע כי הנתבע פגע בזכות המוסרית המוקנית לו

 25זכות יוצרים אין מקום לחייב הנתבע הן בתשלום תמורה עבור התוצרים שקיבל 

 26 והן בתשלום פיצוי עבור הפרת זכות יוצרים בגין שימוש בתוצרים אלה.

 27 

 28בצירוף הפרשי ₪  01,111מכל האמור לעיל יש לחייב את הנתבע בתשלום הסך של    .1.1

 ₪29  1,111וכן בתשלום הסך של  1.7רט בסעיף , כמפו31/3/01הצמדה וריבית מיום 

 30 מועד הגשת התביעה. 31/0/03בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום 

 31 

 32בנוסף יש לחייב את הנתבע בהוצאות משפט, תוך התייחסות לעובדה שהנתבע    .1.1

 33אמנם נמנע מהצגת ראיותיו, אך התובע הציג ראיותיו וכן צירף חוות דעת מומחה 



 
 יפו -משפט השלום בתל אביב בית 

  

 מסיקה נ' קרפח 61306-16-03 ת"א
 

  
   תיק חיצוני: 

  

 7מתוך  1

 1דיות של הנתבע. אשר על כן אני מחייב את הנתבע ואלה עמדו בחקירות הנג

 2 ₪. 4,111בתשלום הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך כולל של 

 3 
 4 
 5 
 6 

 7 אני מחייב את הנתבע כדלקמן:

 8ועד למועד  31/3/06בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום ₪  01,111בתשלום הסך של  -

 9 התשלום בפועל;

 10ועד למועד  31/6/03וריבית מיום  בתוספת הפרשי הצמדה₪  0,111בתשלום הסך של  -

 11 התשלום בפועל;

 12בתוספת הפרשי הצמדה ₪  0,111בתשלום הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך כולל של  -

 13 וריבית ממועד פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

 14 
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 18 , בהעדר הצדדים.1107ינואר  07, י"ט טבת תשע"זניתן היום,  
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