בית המשפט :החשב הכללי במשרד
האוצר הפר זכויות יוצרים של מומחה
מיסוי ופרישה
לטענת רואה החשבון אמיר גבאי  ,קטעים ממצגו ת שכתב הועתקו לאתר האינטרנט של
החשב הכללי  .הוא יפוצה ב 60-אלף שקל
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<< החשב הכללי במשרד האוצר ויועץ המס יורם אזרד יפצו את רואה החשבון
אמיר גבאי בגין הפרת זכויות יוצרים בסכום של  60אלף שקל  -כך פסק
השבוע שופט בית המשפט השלום בירושלים ,ארנון דראל .זאת ,לאחר שקבע
כי באתר האינטרנט של משרד האוצר פורסמו מאמרים ומצגות פרי עטו של
גבאי ללא ידיעתו ותוך הפרת זכויות היוצרים שלו.
גבאי ,מומחה במיסוי ופרישה ,משמש מנכ"ל ובעלים של חברת בי פור יועצי
פרישה .לטענתו ,הוא פיתח אתר עסקי דינמי לאחר שנשא בהוצאות עתק,
והוא מנהל חלק ניכר מפעילותו באמצעות אתר האינטרנט של החברה .גבאי
טען באמצעות משרד עורכי הדין פרל כהן צדק לצר ,כי באתר החברה מופיעים
מאמרים ,מצגות ,טבלאות ומידע בענייני מיסוי שהם פרי יצירתו המקורית.
לטענת גבאי ,ב 2009-גילה כי קטעים מהמצגות באתר החברה שלו הועתקו
והם מופיעים באתר האינטרנט של החשב הכללי .גבאי טען כי אזרד והחשב
הכללי הפרו את זכויות היוצרים שלו.
אזרד טען להגנתו כי "המצגות שבבסיס התביעה הן ליקוט של סעיפי חקיקה
שאינם ,כשלעצמם ,ראויים להגנה של זכויות יוצרים" .אזרד הגיש תביעה
נגדית שבה טען כי הפרסומים גרמו לו לפגיעה במוניטין .המדינה הצטרפה
לטענותיו והוסיפה ,כי "לא פירסמה את המצגות של התובעים ,אלא את
המצגת שהכין אזרד  -ולכן לא עשתה כל מעשה של הפרה ישירה".
השופט דראל קבע כי "די לעיין בצילומי השקפים של המצגות כדי לראות שאין
מדובר בציטוט סעיפי חוק ,אלא בעריכה מיוחדת ומקצועית ,לשיטת העורך,
של היבטים ונושאים שונים" .הוא הוסיף כי "השוואת השקפים השונים מעלה
כי חלקים שלמים מהמצגות הועתקו מהמצגות שבאתר פרישה...העתקת
התוכן לוותה בהשמטת הקרדיט ליוצרי היצירה כפי שהופיעו באתר
ובהחלפתם בשמו של אזרד".
השופט פסק שאזרד והמדינה יפצו את גבאי ב 60-אלף שקל ,ודחה את
תביעת הנגד של אזרד.
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