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 פסק דין

 
 1" )להלן: IQSAFEעניינה של התביעה הכספית שבפניי, משחק מחשבה המכונה "כספת האייקיו 

 2ידי התובע והופץ לקהל הרחב באמצעות מגזין "סופהשבוע" )להלן: -"(, שפותח עלהמשחק"

 3 "(. הנתבעת הינה הבעלים והמוציאה לאור של העיתון.  העיתון"

 4 

 5 להלן העובדות הצריכות לענייננו:

 6 

 7התקשר התובע עם הנתבעת בהסכם לפרסום חידות המשחק )להלן:  07/13בחודש  .1

 8 "( השייכת לעיתון. החוברת"( בחוברת התשבצים "משחק השבוע" )להלן: "משחקונים"

 9 

 10שלח התובע לנתבעת טופס הזמנה של חבילת משחק, הכוללת שלושה  15/07/13ביום  .2

 11מסגרת תכתובת בין הצדדים משחקונים בשלוש דרגות קושי שונות, וזאת ללא עלות. ב

 12 נקבעה תצורת הצגת המשחקונים בחוברת.

 13 

 14החל פרסום המשחקונים בחוברת לתקופת ניסיון, לצידם הופיע "לוגו" של  19/07/13ביום  .3

 15"(, וכן ברקוד אתר האינטרנטהתובע וקישור לאתר אינטרנט של המשחק )להלן: "

 16  שמאפשר גישה לאתר האינטרנט ולהטבה הניתנת בחינם.

 17 

 18, וגם בגינם לא נגבה 30/08/13לבקשת הנתבעת, פורסמו משחקונים נוספים בעיתון עד ליום  .4

 19 תשלום.  

 20 
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 1הודיעה הנתבעת לתובע כי בכוונתה להמשיך להפיץ את החוברת,  08/13לקראת סוף חודש  .5

 2אך בשל בעיות תקציב, אין ביכולתה לשלם עבור המשחקונים והיא תשמח להמשיך לקבלם 

 3 לפי שיקול דעתו. התובע מצידו דרש תשלום עבור המשחקונים מאותו מועד ואילך.  מהתובע

 4 

 5הנתבעת לא נענתה לדרישת התובע לשלם עבור המשחקונים לאחר תקופת הניסיון והקשר  .6

 6בין הצדדים פסק. בדיעבד גילה התובע כי הנתבעת המשיכה לפרסם את המשחקונים 

 7 בעיתון.   

 8 

 9לוד נגד חברת -התובע תביעה בעניין זה לבית המשפט המחוזי מרכזהגיש  06/15בחודש  .7

 10-נובוסטי נידיילי בע"מ, הנמנית על קבוצת התקשורת אליה משתייכת הנתבעת ומיוצגת על

 11דין. בשל טענת העדר יריבות שהועלתה בהליך ולאור הצהרתו של ב"כ -ידי אותו עורך

 12שחקונים, מחק התובע את הנתבעת כי לא נעשה ולא ייעשה מטעמה שימוש נוסף במ

 13 תביעתו דשם.

 14 

 15 עיקר טענות הצדדים:

 16 

 17התובע טוען כי הוסכם מלכתחילה על עריכת פיילוט, כך שהנתבעת תקבל מספר משחקונים  .8

 18לשימוש חד פעמי ללא תמורה, במסגרת מדור ניסיוני, תוך שהובהר כי מעבר לתקופת 

 19ך ורק כנגד תשלום שיסוכם הניסיון ולאחריה, המשך ההתקשרות בין הצדדים יבוצע א

 20מראש. חרף הפסקת הקשר בין הצדדים, פרסמה הנתבעת שוב ושוב את המשחקונים 

 21בעיתון, ואף העתיקה ושכפלה גרסאות קודמות של המשחקונים שפורסמו אצלה בעבר. כל 

 22זאת, ללא אישורו והסכמתו של התובע, בניגוד לרצונו, ללא תשלום או תגמול, תוך פגיעה 

 23בתוכניות העסקיות של התובע, אגב הפרות חוזרות ונשנות של זכויות היוצרים במוניטין ו

 24שלו ביצירה מקורית ועשיית שימוש מסחרי ורווחי במשחקונים. בנוסף, הנתבעת יצרה מצג 

 25 שווא והטעתה את התובע בחוסר תום לב כאשר הסתירה ממנו את עצם פרסום המשחק. 

 26 

 27ם ללא תשלום בהתאם להסכמת הצדדים. התובע הנתבעת טוענת כי פרסמה את המשחקוני .9

 28זכה לחשיפה ופרסום חינם אין כסף תמורת מתן רשות מלאה לעיתון לעשות שימוש 

 29במשחקונים. התובע היה שבע רצון מהפרסום ואף לא ביקש תשלום עבור המשך הפרסום. 

 30הנתבעת מעולם לא הסכימה לפרסום חד פעמי ולתקופה מוגבלת וגם לא נאסר עליה 

 31תמש במשחקונים שכבר קיבלה לידיה מאת התובע. לנוכח סירובה של הנתבעת לשלם להש

 32עבור משחקונים חדשים, חדל התובע מלספקם לעיתון, ואת משחקיו הקודמים פרסם 

 33העיתון בשנית פעמים בודדות בלבד. המשחקונים אינם עומדים בתנאים להכרה כמוגנים 

 34קים, ולמעשה, הפרסום רק הניב לו רווח בזכויות יוצרים. כמו כן, לתובע לא נגרמו נז



 
 בית משפט השלום בנתניה

  

 אתר נ' ג'רוזלם פוסט בע"מ 21809-07-16 ת"א
 

                                                                   
    תיק חיצוני: 

  

 9מתוך  3

 1והכרה, אם בכלל, בשים לב לכך שאיש לא גילה עניין במשחקונים והם חסרי כל ערך, 

 2 כביכול.

 3 

 4בפניי העידו התובע וכן נציג הנתבעת, מר ליאור ליאני )להלן: "ליאני"(, שהתקשר בהסכם  .10

 5נגרביץ' )להלן: "זינגרביץ'"(. עם התובע מטעם הנתבעת. כן העיד מנהל הנתבעת, מר מוטי זי

 6 לאחר מכן, הגישו ב"כ הצדדים סיכומים בכתב. 

 7 

 8 דיון והכרעה:

 9 

 10לאחר עיון בטענות הצדדים, שמיעת העדויות ובחינת חומר הראיות המונח בתיק, נחה דעתי כי דין 

 11 התביעה להתקבל בחלקה.

 12 

 13ראשית אתייחס לשאלת העדר היריבות שעורר ב"כ הנתבעת במסגרת סיכומיו ולאחר  .11

 14ביצע התובע, באמצעות חברה מטעמו, עסקה  עם חברת  2014שהסתבר כי בשנת 

 15מייקרוסופט )להלן: "המשקיע"(, לצורך פיתוח המשחק באפליקציה ייעודית. התובע טען 

 16הפעלה שלו, ואכן השקיע בחברה כי המשקיע פנה אליו לשם התאמת המשחק למערכות ה

 17של התובע לשם פיתוח המשחק באפליקציה. התובע אף ייצג את המשקיע בתערוכה 

 18. מחקירת התובע עלה כי אותו משקיע שילם כספים עבור המשחק 2014בינלאומית בשנת 

 19לחברה זרה, שהינה בבעלות התובע ומחזיקה ברישיון שימוש למשחק. מכאן טענת הנתבעת 

 20תובע זכויות במשחקים. ברם, לא הוצגה כל ראיה לפיה זכות היוצרים הועברה לפיה אין ל

 21במלואה לחברה טרם ההסכם בין התובע לנתבעת, ובשים לב כי ההפרות המיוחסות לה 

 22בכתב התביעה, ולמצער חלקן, נעשו במועדים שקדמו לכריתת העסקה הנטענת. גם לא יכול 

 23הינה אישית ובלתי ניתנת להעברה, בלא להיות חולק כי הזכות המוסרית ביחס למשחק 

 24תלות בשאלת קיומה של זכות יוצרים. מכאן, שהוכח כי עומדת לתובע עילת תביעה כלפי 

 25הנתבעת. )מכל מקום, התובע הבהיר כי המשקיע לא היה נכון להתקשר בעסקה עם "עוסק 

 26 .  מורשה", ולפיכך ולפי הוראתו היה התובע מחויב להקים את החברה לצורך העסקה(

 27 

 28יסוד הראיות והעדויות שבפניי עולה כי בתחילה הוסכם בין הצדדים שהמשחקונים -על .12

 29יפורסמו בחוברת ללא תמורה, ולאחר מכן סיפק התובע משחקונים נוספים, מעבר למה 

 30שסוכם מלכתחילה, תוך שהסתמך על כך שככל שיימשך פרסום המשחקונים בחוברת 

 31מול עבורם. תהליך העבודה של התובע נעשה מול מר מעבר לתקופת הניסיון, הוא יקבל תג

 32ליאני, שהיה אחראי ועורך התוכן בחוברת, לו הייתה שותפה גם גרפיקאית של העיתון. 

 33התכתובות מעידות על פעילות הצדדים באשר לקביעת תצורת הפרסום של המשחקונים. 
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 1רמות  3ועה )בתקופת הניסיון, פרסמה הנתבעת שבעה מדורים של המשחק לפי מתכונת קב

 2 קושי(, ואלו התפרסמו כל אחד בעמוד אחד מתוך החוברת. 

 3 

 4מההתכתבויות ומהתנהלות הצדדים אין להסיק כי לא הייתה הגבלת שימוש במשחקונים.  .13

 5שני הצדדים מסכימים כי מלכתחילה התקשרו ל"תקופת ניסיון", שמשכה התארך מעבר 

 6"מתי אנחנו בהודעה למר ליאני ושואל:  פונה התובע 29/07/13למה שנקבע בתחילה. ביום 

 7"אין לי מושג. בינתיים עד סוף , ומר ליאני השיב: עוברים לתשלום עבור המשחקים?"

 8. לאחר מכן ביקש התובע ממר ליאני אוגוסט זה מדור ניסיוני כפי שכבר אמרתי לך מראש"

 9לום הוא התששיעדכן אותו לגבי המשך הפרסום. כך גם העיד התובע בחקירתו הנגדית: "

 10לא על פר משחקים חדשים קודמים, יש תהליך, הוא תשלום מנקודה מסויימת. אני 

 11לפרוטוקול(. במענה  6בעמ'  31-32" )ראה שורות אחליט אם לשלוח משחק חדש או ישן

 12"זה נתחם בזמן פעמיים או שלוש, פעם ראשונה נתתי שבוע  לשאלת בית המשפט השיב:

 13הם לא היו יכולים להמשיך ולפרסם את המשחקים  לעיתון ואז ביקשו עוד חודש וחצי.

 14 7בעמ'  5-7" )ראה שורות שמסרתי להם ללא תשלום מעבר לתקופה המוסכמת

 15"רציתי לבשר לך שהוחלט במערכת הודיע מר ליאני לתובע:  25/08/13לפרוטוקול(. ביום 

 16העיתון להמשיך לפרסם את חוברת משחק  השבוע. יחד עם זאת התקציבים עדיין 

 17לים, ואין אפשרות לשלם עבור חידות הכספת. אשמח להמשיך לקבל את החידות מוגב

 18. מאז, לא "הפעם בתשלום. אשמח לשוחח". והתובע השיב: שלך, אך זה נתון לשיקולך"

 19נדברו הצדדים ביניהם. מכאן כי אכן הוסכם בין הצדדים מלכתחילה לפרסום המשחקונים 

 20ת ללא תמורה. בתום התקופה, ומשהודיעה לתקופה מוגבלת )שהוארכה, כאמור( וניסיוני

 21הנתבעת כי לא יעלה בידה לשלם תמורת פרסום המשחקונים, החליט התובע לסיים את 

 22 ההתקשרות עם הנתבעת. 

 23 

 24לאור האמור, אין מדובר למעשה ב"מכירה" של המשחקונים שהועברו לנתבעת ע"י התובע  .14

 25שהנתבעת רשאית לעשות בהם  במהלך תקופת הניסיון או של זכות היצירה עליהם, כך

 26כבתוך שלה. התקופה הניסיונית הייתה לשם התרשמות הנתבעת מהמשחקונים ולשם כך 

 27בלבד, כאשר המשך ההתקשרות, בין אם ביחס למשחקונים שכבר הועברו לנתבעת ובין 

 28לאלה שטרם הועברו אליה, היה צריך להיעשות רק כנגד תשלום לתובע.  משדובר על 

 29ורך התרשמות, ברור שכוונת הצדדים לא הייתה למכירת זכות היוצרים תקופת ניסיון לצ

 30במשחקונים שהועברו לנתבעת. מעצם העברת המשחקונים ל"תקופת ניסיון" וללא תמורה 

 31מגולמת הגבלה על המשך השימוש בהם, כל עוד לא תמשיך ההתקשרות בין הצדדים ולא 

 32עמי, ניסיוני, מוגבל בזמן, תשולם לתובע תמורתם. העיתון קיבל היתר לשימוש חד פ

 33בתנאים ולתכלית ברורה. ויוזכר כי חוזה להעברת זכות יוצרים טעון מסמך בכתב ]ראה 

 34)להלן: "החוק"([. מדובר בדרישה ראייתית  2007-)ג( לחוק זכויות יוצרים, תשס"ח37סעיף 
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 1שידורי  – 10טאובר נ' ישראל  8626/13)ראה רע"א  כבדת משקל שהנתבעת לא עמדה בה

 2 .(הערוץ החדש בע"מ

 3 

 4הנתבעת טוענת כי, ככלל, חומרים המתקבלים אצלה מספקי תוכן חיצוניים, הופכים  .15

 5לרכוש בלעדי של העיתון, אשר רשאי לעשות בהם מנהג בעלים, אלא אם כן הדבר מוחרג 

 6במפורש בכתב. כך, לשיטת עדי הנתבעת, מדובר ב"נוהג" קיים בתחום זה והידוע לכל. 

 7ענה כי, כדבר שבשיגרה, לא משולמת כל תמורה למספקי התוכן, כדוגמת הנתבעת אף ט

 8 התובע, שהתגמול שניתן להם  הינו הפרסום גופו. 

 9ברם, הנתבעת לא הוכיחה טענתה זו לקיומו של "נוהג", כאמור. לענין זה, אין די בעדותו 

 10ומה של היחידה של מנהל הנתבעת. הנתבעת לא צירפה כל ראיה לענין זה ולא הוכיחה קי

 11פרקטיקה מקובלת בענף העיתונות ובקרב גופים מסחריים המתקשרים בהסכמים מסוג 

 12זה. גם זינגרביץ' הודה בחקירתו שיש מקרים, אם כי חריגים, בהם השימוש מוגבל בזמן 

 13 לפרוטוקול(.  13)ראה עמ' 

 14 

 15"נוהג" הוא התנהגות מסוימת שהצדדים המתקשרים רואים אותה, בדרך כלל, כאילו  .16

 16נכללה בתנאי ההסכם שביניהם. הנוהג מחייב את בעל הדין כי הוא עצמו הסכים לכך. הוא 

 1549-17לא יכול ליצור חוזה בין צדדים שאין ביניהם הסכם מלכתחילה )ראה ת"א )מרכז( 

 18 (.מעריב הוצאת מודיעין בע"מ נ' ביזנסנט בע"מ 08-07

 19חקונים מושא הליך זה. בענייננו, התובע התקשר לראשונה עם הנתבעת לשם פרסום המש

 20קודם לכן, ניסה התובע לפרסם את המשחקונים בעיתון אחר, אך מאחר שהוצע לו לפרסם 

 21ללא תשלום, התובע לא הסכים לכך, ולדבריו, הופנה לנתבעת בטענה שהיא משלמת עבור 

 22הפרסום. לא הוכח כי ה"נוהג" הנטען האמור היה ידוע לתובע. מר ליאני, הוא הגורם מטעם 

 23ת שכרת את ההסכם עם התובע, לא הצהיר על כך שהודיע לתובע כי ה"נוהג" הנתבע

 24ו"התנאי" האמור כלולים בהסכם ביניהם. ליאני, העובד כ"פרילאנסר" עבור הנתבעת, 

 25העיד על כך שנעשה פרסום חוזר של תשבצים שהוא עצמו חיבר. אך אין בכך כדי לשנות 

 26בתחום לאורך שנים ויודע שמדובר ברכוש ממסקנתי האמורה. מר ליאני העיד כי הוא עובד 

 27של העיתון. הוא אף העיד כי הוא אכן קיבל תמורה עבור התשבצים שלו. אין בכך כדי 

 28להוכיח כי התובע ידע על ה"נוהג" הנטען, ושלא הוכח כאמור, לפיו המשחקונים יהפכו 

 29ם, גם לרכוש הנתבעת והיא תהא רשאית לעשות בהם כרצונה, ובכלל זה, להמשיך ולפרסמ

 30בתום תקופת הניסיון  וללא תשלום. ליאני אישר בחקירתו הנגדית כי לא אמר לתובע 

 31 שהנתבעת רשאית לפרסם שוב את המשחקונים. 

 32 

 33, באשר לכך 25/08/13מר ליאני כתב מיוזמתו לתובע את ההודעה מיום  -באשר לתשלום  .17

 34שלא יעלה בידי הנתבעת לשלם לתובע תמורת המשך פרסום המשחקונים. לו היה הדבר 
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 1נסמך על "נוהג" ואלמלא היתה ההתחייבות לתשלום נכללת מלכתחילה בהסכם בין 

 2של בעיות תקציב, נמנע מהנתבעת לבצע את הצדדים, לא היה מר ליאני נדרש לציין כי, ב

 3התשלום לתובע. מר ליאני לא טען בפני התובע כי כלל לא סוכם שתשולם לו תמורה או כי 

 4כך נהוג בענף זה. טענה זו הועלתה לראשונה בכתבי טענותיה של הנתבעת. שעה שמר ליאני 

 5)ראה כסף"  "חוץ ממני בכל השנים שנעשו החוברות האלה אף אחד לא קיבלהצהיר כי 

 6לפרוטוקול(, משמע כי, גם אם ידע מר ליאני כי לא נהוג לשלם כל תמורה  10בעמ'  20שורה 

 7 לפי ה"נוהג" הנטען, הרי המצג ההפוך שהוצג לתובע לענין זה לא היה אלא מצג מטעה. 

 8 

 9מכל מקום,  זינגרביץ' הצהיר שהנתבעת נוהגת לערוך הסכמים כתובים לענין זה עם ספקי  .18

 10ן, גם כשמדובר בשירות ללא תמורה. אך עם התובע לא נערך כל הסכם חתום. גם אם, התוכ

 11כטענת הנתבעת, זהו ה"נוהג" או הדרך המקובלת אצלה, אני מוצאת כי התובע, שהיתה זו 

 12התקשרותו הראשונה עם העיתון, כלל לא היה מודע לכך. לא רק שהנתבעת לא העמידה 

 13אף גרמה לו לחשוב כי בתום תקופת הניסיון אותו מראש על התנאים האמורים, היא 

 14 תשולם לו תמורה עבור המשחקונים. 

 15לדידי הנתבעת, לתובע היה חשוב בעיקר כיצד המשחק מוצג בעיתון והתגמול שקיבל בעבור 

 16פרסום המשחק היה בעצם מתן הקרדיט שלו בעיתון. בכל הכבוד לטיעוניה של הנתבעת, 

 17פרסום כתמורה עבור השימוש חלף תשלום. בוודאי לא שוכנעתי כי התובע עצמו ראה את ה

 18אין לראות בתובע כמי שהסכים לכך שהנתבעת תוכל להשתמש בחומרים שלו ככל העולה 

 19 על רוחה. 

 20 

 21לאור האמור, אני קובעת כי הנתבעת הייתה מנועה מלעשות שימוש חוזר במשחקונים  .19

 22וגדרת שהעניק לה התובע שהתקבלו לידיה, ויש לראותה כמי שהפרה את זכות השימוש המ

 23לפרסום משחקונים אלה במסגרת אותו מדור ניסיוני. כל פרשנות אחרת תרוקן מתוכן את 

 24התכלית המסחרית שעמדה בבסיס ההתקשרות בין הצדדים. היא גם אינה מתיישבת עם 

 25ההחלטה שלא לרכוש מהתובע משחקונים נוספים בסיום הפיילוט, כשהסיבה לכך הייתה 

 26ולא חוסר עניין או חוסר שביעות רצון מהמשחק, כפי שטוענת הנתבעת כלכלית גרידא )

 27 בדיעבד(.

 28 

 29התובע הצהיר כי המשחק הוא יצירה מקורית ומורכבת, שמבוססת על רעיון ייחודי  .20

 30וחדשני, הכולל אלגוריתם, ומאפשר לייצר וריאנטים שונים למיקום מספרים בחוגת כספת 

 31וירטואלית. אלה באים לידי ביטוי בצורת חידות משחק מתוחכמות. היצירה הינה בעלת 

 32וכללים מקוריים, שנוצרו בעמל ובמחשבה רבים.  נראות גרפית ייחודית, הוראות חוקים

 33המשחק פותח לפלטפורמת העיתון, שכלל פיתוח אלגוריתם ליצירת משחקונים מעניינים 
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 1עם רמות קושי בסדר עולה, המתאימות ומותאמות לקהל הקוראים, פיתוח אתר אינטרנט 

 2 וצד שרת המספק קניה מאובטחת ועוד אמצעים לשיווק. 

 3היצירה הוא הבעלים הראשון של זכות היוצרים בה. כך גם נקבע כי  החוק קובע כי יוצר

 4אם מופיע על היצירה שמו של אדם כיוצר היצירה, חזקה שאותו אדם הוא יוצר היצירה 

 5( לחוק(. למעשה, לא מצאתי מחלוקת של ממש בין הצדדים כי 1)64-( ו1)33)ראה סעיפים 

 6מר ליאני אישר בעדותו כי התובע הינו מדובר ב"זכות יוצרים" שיש לתובע על המשחק. גם 

 7 הבעלים והיוצר של המשחק. 

 8מעצם פרסומו, העמדתו לרשות הרבים והעתקתו של המשחק בתום תקופת הניסיון 

 9ובנסיבות המתוארות, מתבקשת גם המסקנה כי הופרה זכות היוצרים של התובע ביצירה 

 10 המקורית לפי החוק. 

 11 

 12בעוד זכות היוצרים  –של התובע ביחס למשחקונים  באשר לטענה להפרת הזכות המוסרית .21

 13היא הזכות החומרית, הזכות המוסרית מוגדרת כביטוי לקשר הטבעי של היוצר ליצירתו. 

 14מכאן זכאי היוצר ששמו ייקרא על יצירתו ושלא ייעשה ביצירתו כל סילוף, שינוי או פעולה 

 15כבודו או בשמו של שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לאותה יצירה, העלולה לפגוע ב

 16מחברה. נכון הוא כי הנתבעת הפקיעה מידי התובע את הזכות הבלעדית להחליט אילו 

 17משחקונים לפרסם ומתי ובהיות היצירה מבוססת על וריאנטים שונים. יחד עם זאת, 

 18התובע לא טען וממילא לא הוכיח כי, משפורסם המשחק בתום תקופת הניסיון, הוא פורסם 

 19שינוי כלשהו. לא ניתן לומר שנפגעה שלמות המשחק עקב השימוש החוזר ללא ציון שמו או ב

 20או כי נעשה בו שינוי. אין חולק כי כתובת אתר האינטרנט נכללה בפרסום, אך התובע לא 

 21הרים את הנטל להוכיח כי היא מהווה חלק מהיצירה ומוגנת בחוק. ממילא לא הוכחה 

 22ידו, והתובע לא הראה כי נפגעה זכותו התקלה באתר האינטרנט של התובע, כפי שנטען על 

 23 המוסרית ב"יצירה". 

 24 לפיכך יש לבחון את שאלת פיצוי התובע עקב הפרת זכות היוצרים בלבד. 

 25 

 26 הסעד:

 27 

 28התובע עותר בתביעתו לחיוב הנתבעת בתשלום פיצויים סטטוטוריים ללא הוכחת נזק בסך  .22

 29)א( לחוק. 56בהתאם לסעיף  בשל כל הפרה של זכות היוצרים כאמור, וזאת₪,  100,000

 30 30,000תוך שכלל גם פיצוי בסך ₪,  203,360התובע העמיד את תביעתו, לצרכי אגרה, ע"ס 

 31)ב( לחוק, בקביעת 56בעילה של עשיית עושר ולא במשפט. בהתאם להוראת סעיף ₪ 

 32הפיצויים רשאי בית המשפט לשקול, בין השאר, את היקף ההפרה, משך הזמן שבו בוצעה 

 33חומרתה, את הנזק הממשי שנגרם לתובע, להערכת בית המשפט, את הרווח שצמח ההפרה, 
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 1לנתבע מההפרה, להערכת בית המשפט, מאפייני פעילות הנתבע וטיב היחסים בינו לבין 

 2 התובע, כמו גם את תום ליבו של הנתבע. 

 3 

 4ת דבר פרסום המשחקונים ע"י הנתבעת לאחר תום תקופת הניסיון ותום תקופת ההתקשרו .23

 5, בחלוף כשנה מתום ההתקשרות בין הצדדים, נוכח 10/14בין הצדדים נודע לתובע בחודש 

 6 פניה אקראית של אחת מקוראות החוברת אל התובע בענין הקשור למשחק. 

 7פעמים בלבד, הגם  4זינגרביץ' וליאני הצהירו כי המשחקונים פורסמו בפעם השנייה 

 8פעמים )ראה מכתבו, נספח ה'   לתצהיר  6 או 5-שבמקום אחר טען זינגרביץ' כי מדובר ב

 9התובע(. אניח לחובת הנתבעת, וכל עוד הדבר לא נסתר, כי המדובר בשישה פרסומים 

 10 שנעשו לאחר תום תקופת הניסיון. 

 11הנתבעת סירבה לחשוף את מספר העותקים של החוברת בטענה שמדובר בסוד מסחרי. 

 12י כי לא ניתן לכמת את "תרומת" פרסום בר₪.  15עלה מטיעוניה כי עלות העיתון הינה סך 

 13 המשחקונים לרווחיות הפצת העיתון של הנתבעת. 

 14גם אם תאמר כי בשל כך שהנתבעת "מחזרה" משחקונים שכבר פורסמו בתקופת הניסיון 

 15הרי היקף ההפרה אינו גדול, יש לזכור כי ייצור המשחק הוא חלק ממומחיותו של התובע. 

 16היוצרים הכלכלית, הוקנתה הזכות הבלעדית לבצע פעולות  לתובע בלבד, בהיותו בעל זכות

 17ביצירתו ולנצלה כנכס כלכלי. אין לאפשר לאחר לקחת לעצמו את פרי עמלו של היוצר. יש 

 18 אף להניח שכל פרסום מביא לחשיפה אחרת בפני קוראים שונים. 

 19 

 20ר התובע טען שהמשחקונים פורסמו לאחר תום תקופת הניסיון, בזמן שכתובת את .24

 21האינטרנט לא הייתה פעילה בשל "שדרוג", ובעודו מנהל מגעים עם משקיעים פוטנציאליים 

 22בעניין המשחק ורכישתו. כאמור, לא הוכחה אותה "הודעת שגיאה" ומי צפה בה, אם בכלל. 

 23המשחק נמכר לאחד המשקיעים תמורת תשלום ממשי ולא הוכחה פגיעה תדמיתית כלשהי 

 24 תובע. ידי ה-עקב הפרסום, כנטען על

 25יחד עם זאת, לא ניתן לשלול את האפשרות כי הפרסום בעיתון הזיק לתובע מבחינה 

 26כלכלית, מעבר לפרסום החינמי הנוסף לו זכה. ברור שלמשחקונים היה שווי כספי כלשהו 

 ₪27  500אשר נמנע מהתובע )לפי טענתו, הוא ציפה למכור לנתבעת כל משחקון בסכום של 

 28 פורסם, אך טרם דובר איתה על המחיר(. לכל מדור ש₪  1,500ובסה"כ 

 29 

 30במסגרת שיקולי בית המשפט יש אף להתחשב באלמנט ההרתעה מפני הפרות מסוג זה.  .25

 31במקרה דנן, התובע, הינו אדם מן הישוב, שאינו מורגל בהתקשרויות מסוג זה וכלל לא ידע 

 32ייחס לו את על הפרסום הנוסף. לעומתו הנתבעת הינה גוף תקשורת מסחרי וגדול שיש ל

 33הידיעה או יסוד סביר להניח כי זכות היוצרים במשחק שייכת ליוצר המשחק. בכך יש כדי 

 34 לשלול את תום לבה של הנתבעת. מנגד, יש לקחת בחשבון את העובדה שהפרסומים פסקו.  
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 1בשקלול כל האמור, אינני סבורה כי במקרה דנן מדובר בפיצוי ברף הגבוה. אני מעמידה את 

 2 בגין כלל הפרסומים.  ₪  15,000סך -בע עלהפיצוי לתו

 3 

 4-בנוסף טוען התובע כי על הנתבעת לפצותו גם לפי חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט .26

 5. ברם, לא הוכח מה היה שווי ההתעשרות של הנתבעת כתוצאה מהפרסום הנוסף, 1979

 6פסק לפי חוק וספק אם היה מקום לפסוק פיצוי מכוח החוק האמור, נוסף על הפיצוי שנ

 7 זכויות יוצרים. 

 8 

 9 סוף דבר:

 10 

 11באופן  –)אגרה בתוספת הוצאות ההליך ₪,  15,000לאור האמור, הנתבעת תשלם לתובע סך  .27

 12 ₪.  5,000וכן שכ"ט עו"ד, שיעמוד ע"ס יחסי לסכום שנפסק( 

 13 יום.  30הסכומים האמורים ישולמו לתובע בתוך 

 14 

 15 יום. 45זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 

 16 התנצלותי כלפי הצדדים אודות העיכוב במתן פסק הדין. 

 17 

 18 המזכירות תמציא את פסק הדין לב"כ הצדדים.

 19 

 20 

 21 , בהעדר הצדדים.2020מרץ  01, ה' אדר תש"פהיום,  נהנית

      22 

             23 
 24 


