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 פסק דין
 .הקים אתר אינטרנט עבור העסק שבבעלותו, "מ"שירותי תוכנה בע –אטרקציה "לקוח של חברת , התובע

 .והיא שהייתה אחראית לאחסנתו") אינטרנט קלאב: "להלן(י העסק של הנתבע "האתר נרכש ע

וכי  ה אתר  חזר  ל היות    31.10.2003ועד    24.9.2003לא  ה יה  האתר   נג יש   מי ום  "  אינטרנט  ק לאב"התובע  ט וען  כ י  ב של  מ חד לי ה  של  

 .זמין רק בעקבות מאמציו

 .התובע טוען כי מחדלי הנתבעת גרמו לפגיעה בתדמית ובמוניטין של העסק

חרף ,  אצל  רשם  הכתובות  הבי נל אומי ,  המחדלים  בהם   מדובר  הם   אי  מתן   הודעה  מוקדמת  בדבר  תפ וגת  תוקף  ה רי שום   הבינלאומי

 .קבלת שש התראות מאת רשם הכתובות

 .חרף העובדה שהנתבע היה איש הקשר אשר נרשם כבעל האתר, זאת

 :המורכב מרכיבי הנזק הבאים₪  8,164התובע דורש סך של 

 ;עלות חידוש תוקף הרישום הבינלאומי של האתר –₪  1,067

 ;אשר נדרש לתובע כאתר חילופי לזה שהנתבע סירב לשחר, עלות רישום אתר חדש –₪  1,098

 ;"נפל"עבודה שהוקדשו לטיפול באתר ש-פיצוי על אבדן עשרות שעות –₪  2,000

 ;פיצוי על אבדן הכלי השיווקי של התובע מול לקוחותיו –₪  2,000

 .פיצוי על פגיעה בתדמית ובמוניטין שנגרמה כתוצאה מקריסת האתר –₪  2,000

, מנת  שיוכל  ל נה ל  את  האתר  י שיר ות  מול  רשם  הכת ובו ת-מבקש  הת ובע   להור ות   לנתבע  להע ביר  ל בעל ות ו  את  ש ם  האת ר  על,  בנוסף

 .ולאסור עליה לעשות בו כל שימוש או לחבל בו בדרך כלשהי

  

אשר .  ולא  הת ובע "  אטרקציה"היתה  חברת   "  אינטרנט  ק לאב"הואיל  והלקוח  של  ,  טוען  הנתב ע  כ י  אין  י רי בות  ב ינו   ל בין  הת ובע,  מנגד

 .ליידע את התובע בדבר הצורך לחדש את שם האתר" אינטרנט קלאב"טוען הנתבע כי לא היתה כל חובה על , למחדלים הנטענים

מהם  הוא   מבקש  ל הוכ יח  כי  ה אחר יות   לחידוש  תו קף  ש ם  הא תר   אי נה  מו טלת  על  החבר ה ,  מצרף  הנת בע  הסכמים  שו ני ם,  לראיה

 .המאחסנת את האתר

" אטרקציה"י  חברת   "אשר  ה עיד   ע ל  המאמצים  שנ עשו  ע"  אטרקציה"מיור  מחברת  -להוכחת  ט ענותי ו  העיד  התובע  את   מר  אביעד  בן 

עוד  ה עיד  .  ועל  האטימו ת  בה   נ תק לו  מצד  הנתב ע  ב המלך  מאמצים  אלו,  מנת  ל החזיר   את  זמינות  האתר   של  התו בע-י  התובע  על"וע

וזאת בניגוד לטענתו  של , על מועד פקיעת שם ה אתר  ש לו" אטרקציה"הודיע הנתבע ללקוח של , מיור כי לפחות במקרה אחד-מר בן

 .הנתבע כי אין הוא נוהג לעשות כן

, הרושם  א שר  נוצר  מעדו ת  זו.  מיור  היתה  רהוטה  וסד ור ה  ו הוא  השי ב  לשאלות  הנתב ע  באו פן   עניינ י  ומפ ור ט-עדותו  של   מר   ב ן

שהתנהגותו  של   הנתבע  ה ית ה  ש לא  כ מק ובל  במערכות  יחסים  מן  הסוג   שב ין   התובע  והנתבע  וכי  כתוצאה  ממ חד לי  הנתבע  נ גרמו 

 .הנזקים לתובע

 .אמינה בעליל-עדותו של הנתבע היתה מתחמקת ובלתי, לעומת עדות זו

 .הנתבע נמנע מלהשיב תשובות בהירות לשאלות שנשאל והיה צורך לחזור על השאלות שוב ושוב עד לקבלת תשובה

 ".אטרקציה"לפי הזמנה של חברת , ידי הנתבע-אישר הנתבע כי במקרה זה נרשם שם האתר של התובע על, בסופו של דבר
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 .בהתייחס לאתר של התובע, התובע אישר כי הוא זה שהיה איש הקשר אצל רשם הכתובות

  

בשעה  שאין  חולק  כי  הלקו ח  הישי ר  של   הנ תבע  ,  השאלה  הע ומדת  לדיון  בתיק  זה  הי א  הא ם  קיי מת  יר יבו ת  בין   הנתבע  לבין  ה תו בע

 .ולא התובע" מ"אטרקציה בע"הוא חברת 

 .התשובה לשאלה זו חיובית, לטעמי

" אטרקציה"אף  כי  לא  מן  הנמנ ע  כ י  החוזה  שבין  הנתבע  לבין  חברת   (אפשר  שהיר יבות   אינה  נובעת  מהסכמ ה  חוזי ת  שבין  הצ דד ים  

 .פי פקודת הנזיקין-אך מקורה בחובת הזהירות על, )במקרה דנן, התובע', כולל בחובו גם תנאים שהם בגדר חוזה לטובת צד ג

 .קמה חובת זהירות מושגית וקונקרטית של הנתבע כלפי התובע, אני סבור כי ניתן לקבוע כי בנסיבות המתוארות לעיל

 .בידיעה כי זו משתמשת בשירותים אלה עבור לקוחותיה, שירותי אחסנה" אטרקציה"הנתבע סיפק לחברת 

 .ובכללם התובע, אני סבור כי הנתבע אינו יכול להתנער מאחריות למתן שירותים תקינים כלפי אותם לקוחות

-ונרשם  כאיש ,  מקום  בו  הוא   ר כש  לשימו שו  של  התובע  את  שם   ה אתר,  חובת  זהי רו ת  מיו חדת   קמה  ל נתבע  כלפי  התוב ע,  יתר  ע ל  כ ן

 .הקשר אל מול רשם הכתובות

דבר  מו עד  פקידעת  תוקף  שם  האתר  ונמ נע -ברשלנות  כל פי   הת וב ע  כשקיבל  התראו ת  חוז רות  ונשנות  על אני  קובע  כי   הנתבע  נ הג  

 ".אטרקציה"מלהעביר התראות אלה לידיעת התובע או לידיעת חברת 

 .לפיכך אני קובע כי הנתבע אחראי לנזקים שנגרמו לתובע

  

 .אני נאלץ לקבוע כי רובם ככולם לא הוכחו כלל ועיקר, אשר לנזקים הנתבעים

 .אין כל ראיה להיקף שעות העבודה אשר הושקע לצורך הקמת האתר שנפל ומה ערך שעות עבודה אלה

 .אין כל ראיה לנזק שנגרם לתובע כלפי לקוחותיו או לנזק שנגרם לתדמית ולמוניטין של התובע

אך  בה יעד ר  ר איה  לסכ ום  זה  אוכל  לפס וק  לטוב ת  התו בע ₪    6,000סכום  כולל  של  ,  תמורת  ר כיב ים  אלה  של   הנ זק,  התובע  דרש

 .₪ 2,500סכום זה יעמוד על סך . סכום גלובאלי בלבד על דרך האומדן

הם  סכומי ₪    2,165בסכום  כו לל  של   ,  ומקורם  בחידו ש  תוק ף  שם  ה את ר  וברישום  שם  את ר  חלו פי ,  הסכומים  אשר   פורט ו  ב מדו יי ק

 .נזק מוכח

ובסך  הכ ל  יש לם  הנתבע   ל תו בע  סך  של ,  בתוספת  ה וצא ות  מ שפ ט,  הנתבע  יש לם  לת ובע  את  ה סכ ומ ים   ש נפסקו  ל עיל,  סוף  דבר 

 .בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד ליום התשלום בפועל₪  5,000

אישור  על  וויתור   על  זכ וי ותי ו  בשם  האת ר  של  התובע  לטובת   הת ובע "  אטרקציה"אני  מורה  לנתבע  ל מס ור   ל תו בע  ולחברת  ,  בנוסף

 .מנת שהתובע יוכל להעביר לבעלותו את שם האתר אל מול רשם הכתובות-על, "אטרקציה"או חברת /ו

אלא  באופ ן  ,  אני  אוסר   על  הנתבע  ל עש ות  כל  שי נו י  בהגדרות  האת ר  או  לחבל  בו  בצורה  שת פגע  בתובע  בד רך  כ לשהי,  כן-כמו

 ".אטרקציה"או חברת /המתחייב לצורך העברת הבעלות בשם האתר ותוכנו לידי התובע ו

, "אטרקציה"יבצע  הנ תבע   לא חר  קבלת  אישו ר  הת וב ע  וחברת  ,  דין  זה-כל  שי נוי  שיידר ש  לצורך  בי צוע  הע ברת   הבעלות  על  פ י  פס ק

 .מראש ובכתב

  

 .המשפט המחוזי-יום לבית 15ערעור ברשות תוך 

 .בהיעדר הצדדים) 2005בפרואר  3(ה "תשס, ד בשבט"כ, ניתן היום

 שופט, קורן ישי

 משפט לתביעות קטנות-בית

 יפו –אביב -תל

  

 .שינברג ע: קלדן
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