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פסק דין  
  

  

או 1תקרא להלן "הנתבעת  1הנתבעת  התובעים הינם אדריכלים ומעצבים.  .1  "

או4תקרא להלן: "הנתבעת  4"המתנ"ס". הנתבעת  המועצ "  ו "קרית  "  "

."   טבעון

  

נערך בעיר חיפה משחק חוצות בשם  2009לדצמבר  2009בין ספ מבר   .2

מפלצו  העיר  (להלן: "מש ק  מפלצות"  ו "המ לצות")  המשח  הוזמן  "

ע"י עירית חיפה כפרוייקט תרבות עירוני. מי שהקים את המשחק עבור 

בעים. לטובת המשחק הם  תו ,בציר ף מע"מ₪  320,000תמורת  ,העיריה

הוקם אתר אינטרנט. תושבי העיר הוזמנו לצאת לרחבי העיר ולנסות לאתר 

(" באמצעות בובות ג ולות ב מות מפל ות מעו בות ( הלן: " פלצות  ,

 שהוחבאו במקומות שונים. הפרס רמזים באתר האינטרנט שהוקם,

 לה זיק בה  על גבי כל זכאישמו א מפל ת היה למש תפי ה שחק היה 

מפלצת הופיע מספר הטלפון של התובעים, על מנת שהמוצא יוכל להתקשר 

 ,ולהודי  על זכ ית , ובה אם לכך  תוב ים הסי ו את המ לצ  מהמשחק

  על מנת שאחרים לא ימשיכו לחפש אחריה. 

  



  

נערך בישוב טבעון משחק חוצות בשם "חפש את הפיה".  12.2.10ביום   .3

, אלא שבשל מזג האויר נדחה ליום המשחק תוכנן ליום אחד בט"ו בשבט

ולח ש דגם  ישובל את לחו ות ה טבעוןהאמור. במשחק זה נקראו תושבי 

קטן וסטנדרטי של פיה (להלן: "משחק הפיות" או "הפיה"), באמצעות 

 ,רמזים שהופיעו באתר האינטרנט של המועצה. מוצא הפיה זכה להחזיק בה

. וכן בין ה וצאים הוגרלה סלסלת פ רות ט"ו    בשבט

  

לטענת התובעים הנתבעות הפרו את זכויות היוצרים שלהם במשחק   .4

את הפ וייקט. לפ כך  המפלצות, אותם קיבלו מעירית חיפה שהזמינה מהם

חוק זכ יות  בפ צו  על פי בין א  מ ובר ,גם ללא הוכחת נזק ,עליהן  פצותם

מסחריות  עוולותחוק  פי-בפ צוי על ובין  ם  דובר ,2007-יוצרי  תשס"ח

  . הנתבעות הכחישו את טענות התובעים.1999-תשנ"ט

  

  דיון

  

בהם נקראים  ,לתובע ם אי  ז ויות י צרים ב עיון ש  מש ק חוצות  .5

 , התושב ם  צאת ל חבי  יישוב בה  ם  תג ררים,  אתר פ סים  ו אתרים

על פי רמזים המופיעים במקומות שונים ובכלל זה אתרי אינטרנט. משחקי 

סוג זה קיימים מקדמת דנא, בצורות ובוורסיות שונות, כפעילות ח צות מ

 .   תרבותי  וחברתי  מבורכת

  

של  על כך  אין  הם זכו ות יוצ ים  עצם  רע ון אינם חולקיםהתובעים   .6

מן  כח אל  פו ל,  פי  ובהוצאתו רעיוןה. עם זאת, לטענתם בביצוע המשחק

רים כלפי כולי עלמא, המונע שעש  בפרוי קט ה פל ות הם ר שו זכויו  יוצ

 .   מאח ים  בצע מ חקים כ וגמת ה שחק  הם עשו

  

לאחר שבחנתי את ראיות הצדדים הגעתי למסקנה שמדובר במשחקים   .7

וכי הנתבעות לא הפרו כל זכות  ,שונים, בסדר גודל שונה ובביצוע שונה

 יוצרי  (גם  ם קיי ת) של התו עים. זאת גם אם מדו ר  משח  חוצות

על רעיון דומה, שגורם לתושבי הישוב לצאת לחוצות ולהנות מארוע  וססהמב

 .   תרבותי וחברתי

פרוי קט המפלצ ת היה ארוע תרבו י בס ר גודל גדול מאו . בוצעו בו דגמי   .8

אנשים שונים, חלקם תושבי העיר  80- מפלצות ותכנון ועיצוב ייחודי של כ



  

 . ת ל רף ליצי תם מ ר יוצרי המפ צות היה אפשרולחיפה  חלקם  חו"ל

הומ ריסטי  תרב תי בקש  ל יר חיפ , מהי צר א  המו א. היו  פלצות בעל 

,תכונות ייחודיות ושמות ייחודי . עיצוב וכאמו  לכ  מפלצת  ים משלו

הפרוייקט היה מלווה בהקרנת סרטים מחו"ל, שלטי חוצות בהיקף רחב, 

באמצעי  תקשרות צי רי קיר,  רסום  ל אוטובוסי ,  רסום  כרמל ת, הד 

השונים, שילוב אלמנטים מסחריים ולמעשה היה מפעל תרבותי גדול. לעומת 

שנעשה ע"י  ,זאת משח  ה יות  יה  רוע תר ותי  טן  יקף ש  יום אחד

נקנו דגמי פיות סטנדרטים בעלות ₪.  1,500המתנ"ס המקומי בתקציב של 

, ₪  43של  ת למקומ ת ט"ו בשבט. תושבי הישוב נקראו לצא לכבודלאחד

שונים בקהילה, בכלל זה אתרי טבע, ולהנות ממשחק חברתי מצומצם 

בהיקפ , כאשר מוצאי הפ ה השתת ו בהגר ה של סלסלת פירו . מדובר 

  מבחינת ההיקף ואופן הביצוע. במשחקים שונים

  

נושאים כפי  4-התובעים טענו שהנתבעות העתיקו את משחק המפלצות ב  .9

 .   שיפו טו להלן

  

שא הראשון הוא הכיתוב הפותח את אתר האינטרנט המציג את הנו  .10

המשח .באת  מפ צות הע ר מו יע המ פט ". . יו יעו בכ  רחבי העיר 

חיפה, עשרות מפלצות עיר שיגעו בחיי התושבים ויעלו חיוך רחב על פניהם".  

מופי  המש ט " ופיעו ב ל רחב  קרית  המועצ  בו  וצג  שח  הפיותבאתר 

  רות פיות שיגעו בחיי התושבים ויעלו חיוך רחב על פניהם".טב ון, עש

  

הנושא השני הוא ביחס לרמזי המשחק. במשחק המפלצות הופיעו סדרת   .11

המפלצת ואילו בצד השמאלי הנוף  הופיע תמונתתמונות כאשר בצד הימני 

ביחס  משחק  ,הנשקף ממקום המחבוא שלה. באתר האינטרנט של הנתבעות

סדרת תמונות כאשר כל תמונה מתייחסת לנוף הנשקף הופיעו  ,הפיות

 .   ממקום מחב אה של אחת הפיות

  

הנושא השלישי הוא ביחס לפרס. במשחק המפלצות מוצא המפלצת מקבל   .12

אותה כפרס. במשחק הפיות מוצא הפיה מקבל אותה כפרס ובנוסף משתתף 

 .   בהגרל  של ס סל  פירות

  



  

' הנושא הרביעי הוא ביחס למהלך ה  .13 מש ק. במ חק המפל ות מו יע מס

, הטלפון  ל  תובעים  על מנת שהמוצא יוכל להתקשר אליהם על כל מפ צת

ובאו ן זה  ותה מ לצת ת רע מה שחק. במ חק ה יות מ פיע  בס ס הפיה 

ובאופן  אליה, על מנת שמוצא הפיה יוכל להתקשר המועצהמס  הטלפו  של 

 .   זה אות  פיה תגר  מהמ חק

  

הוד  בפה  ,תחום התרבות של המתנ"ס, אשר הקים את משחק הפיותמנהל   .14

כפי  קרא  ליה  ,שהוא קי ל השר ה מסויי ת ממש ק המ לצות ,מלא

חיפה. הש אה ז  ג מה לו לרצון בבאתר האינטרנט של אחד המקומונים 

לבצ  משח  חוצות לרגל  "ו בש ט לט בת  ושבי הישוב  כאש  עמד 

. ₪.  1,500לרשותו תקציב צנוע של  אין בע ם הה ראה  הפר זכ ת יו רים

שיוצרים בתחומים שונים מקבלים השראה מיוצרים  ,דבר ידוע ו קובל הוא

אחר ם, במ גרת  בודת  ואין ב ל כל  סו . ל וגמא  סופר  כול לכ וב ספר 

בהשראה של ספר אחר, צייר יכול ליצור תמונה בהשראה של צייר אחר, ניתן 

. לעשו  פרוייק  תרבו תי א  מס רי  השראת פ וייקט  חר וכ  ה אה

למרות ההשראה, אינני מוצא בנקודות דמיון עליהם הצביעו התובעים בסיס 

שהנתבעות הפרו את זכויות היוצרים שלהם. אסביר את  מספיק לטענתם,

  הדברים ביחס לכל נקודה ונקודה. 

  

אכן המשפט "... שיגעו בחיי התושבים ויעלו חיוך רחב על פניהם  .15 ועתק ה" 

מאתר האינטרנט של אחד המקומונים בחיפה שדיווח על  המתנ"סע"י 

משחק המפלצות. התובעים שראו את המשפט באתר האינטרנט של קרית 

, משחקהעוד בטרם נערך  29.1.10טבעון ביחס למשחק הפיות, פנו ביום 

למועצה ודרשו להמנע מלפגוע בזכויות היוצרים שלהם, כמו גם לבטל את 

ק הפיות. הנתבעות לא נעתרו לדרישת התובעים לבטל את משחק הפיות משח

מתוך עמדה שהם אינם מפרים את זכויות התובעים, אולם מצאו לנכון 

להסיר באופן מיידי את המשפט הנ"ל. בנסיבות אלה מדובר בזוטי דברים, 

בכל הקשור להפרת זכויות התובעים, כאשר הנתבעים פעלו באופן מיידי 

ה הפרה מס יימת של זכוי ת תהמ פט מה שחק. גם אם היוה ירו את 

התובעים בעצם הכללת המשפט הנ"ל במשחק הפיות, ניתן לראות בנתבעות 

לחוק זכויות יוצרים, באופן שאינם חייבים  58כ"מפר תמים" כאמור בסעיף 

. יתרה מזו, המתנ"ס הציע לנתבעים לתת להם קרדיט בכך שיציינו  בפיצוי



  

חק המ לצ ת, אך ה ובעי  סרבו ל ך. יש בך לה יד שקי לו הש אה ממש

  על תום לבם של הנתבעים.

  

ביחס לרמזים הניתנים למשתתפי המשחק, אינני רואה הפרה כלשהי של   . 16

זכויו  התובעים  במשח י ח צות מ ובל ל ת רמזי  למשתתפי  לצורך 

מציאת או ייק  המ חק.  צם זה שה וב ים  חרו לת  רמז של פרסום 

מקנה להם זכות  ,איננוהמפלצת והנוף המשתקף ממקום מחבואה דגם

בין באמצעות סימנים המפוזרים בשטח או באמצעות  ,יוצרי . מ ן רמזים

תקשורת שונים ובכלל זה האינטרנט, הינו דבר מקובל ונפוץ, והתובעים  כלי

לא רכשו כל זכויות בהקשר זה. הנתבעות היו רשאיות ליצור משחק שבו 

גם אם מ ובר ברמז בשיטה דומה לזו ה ופ עה  .תתפים רמזיםניתנים למש

 , לא מהווה הפרה כלשהי של זכויות התובעים. ניתן הדבר במשחק ה פלצות

יבלו  שראה ל שחק  הם  צרו מ שחקי  וצות קשגם התו עים  ,להניח אף

לקבוע שיש להם זכויות כלשהן באופן ניהול  ולא יהיה זה נכון ,אחרים

.עשמשחק כפי שנה יש גם ה דל ב ן מ חק ה פל ות  בנוסף לכך ה ע  י ם

כפי שנעשה  ,דגם  פיה תמונות שללמשחק הפיות, שכן הנתבעות לא פרסמו 

.   במשחק ה פלצות

  

אינני מוצא באופן מתן הפרס למשתתפים כהפרת זכויות של התובעים.   . 17

מקובל שבמשחקי חוצות המשתתפים זוכים בפרסים שונים, בין היתר 

ה על החפץ אותו מצאו. כך מקובל במשחקי "מטמון" שונים ואין בשמיר

בשיטת הפרס במשחק המפלצות כל יחודיות או יצירה המוגנת בזכויות 

יוצרים. יש גם הבדל בשיטת הפרסים בין שני המשחקים. במשחק המפלצות 

 . המשתת ים  כו בפ ס של  פלצת י ודית, ב יצוב  חו י וב לת  סר יחודי

משח  הפי ת ה שתת ים זכו  פרס של דגם פ ה קטן  זול ל ומת  את, ב

  והשתתפות בהגרלה צנועה של סלסלת פירות.₪),  43וסטנדרטי (בעלות של 

  

גם בנושא שיטת הדיווח על המציאה וגריעת האובייקט מהמשחק, אינני   .18

מוצא שהנתבעות הפרו זכות כלשהי של התובעים.  מקובל שכאשר אובייקט 

ק נמצא, יש לגרוע אותו מהמשחק ולא ניתן לראות מסוי ם  ל המשח

בשיטת דיווח טלפונית למנהל המשחק, באמצעות מספר טלפון המופיע על 

. והאובייקט, כעניין יחודי של התובעים אשר יש ב   זכויות יוצרים

  



  

סיכומו של דבר, לא שוכנעתי שהנתבעות הפרו זכויות יוצרים כלשהם של   . 19

שג  בי ס אל ו ספ  אם  ין שו י וק ן יח יתהתובעים. זאת למעט בעני )

,(  ,של הע קת מש ט פת חה למ חק הוא על  כדי ה רת ז ויו  יו רים

בטרם  ,כאשר הנתבעות הסירו את ההפרה מיד כאשר נעשתה פניה אליהם

לפיכ  י  לראו  בכך זוט  דברי  א  הפרה  .התקיי  המשח  שערכו

  שאינה מזכה בפיצוי. ,תמימה

  

לא  אלה האחרוניםם הנתבעות הפרו זכויות כלשהן של התובעים, ג  א  .  20

הוכיחו נזק. נהפוך הוא, על פי הראיות שהובאו בפני בית המשפט כלל לא 

נגרם להם נזק. לאחר פרוייקט המפלצות, התובעים זכו בפרוייקטים רבים, 

 . הן עבור  ברות  סחרי ת,  ן עב ר עירי ת חי ה  הן עבור  ופים  יבור ים

כפי שהת בעים עשו חיל  .ם הטוב של התובעים לא נפגע ממשחק הפיותשמ

כך גם לאחר ו. בי  המ פט רשאי לפ וק  ,בעיסוקם לפני משחק הפיות

 ,גם ללא הוכחת נזק. עם זאת, קיימת דעה₪  100,000פי ויים עד סכום של 

שאם הנתבע בהפרת זכות יוצרים מוכיח באופן פוזיטיבי שלא נגרם לבעל 

  כל נזק, יהיה בכך לשלול ממנו את הפיצויים הסטטוטורים.  הזכויות

.ג  מסי ה  ו יתכ  ש   מחוזי  1549/08/07ראה ת"א  לתובע ם לא מג ע פיצוי

  מפי כב' הש' בנימין ארנון. 17.10.12מרכז פס"ד מיום 

  

  

  

  תוצאה

  

  התביעה נדחית.  . 21

  

, ככל , יש לפסו  הו אות מ פט ל ובת בע  הדין שז ה במש  . 22 פט. עם זאת

ניתן לסטות מכלל זה במקרים מתאימים. במקרה זה, הנתבעות אכן 

שהו תק ממשחק התובע ת, כפי  שלהן השתמש  במשפ  פתיח  למשחק

.   שפ רט לע ל. לפיכ ,  א יע ה  ו להוצ ות בה יך זה

  

  

  

  .2013במרץ  3ניתן היום,  כ"א אדר תשע"ג, 

  



  

  

 

  

  

  צביה

  


