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 חנה קלוגמ� שופטתכבוד הפני ל

 
 :תובעה

  
 312286479, ת.ז. ישראל מרמרוש

  
  נגד

 

  
 :נתבעה

  
 9878638, ת.ז. אפי גרטל

 

� פסק די

  

 סקיצה המוסכמת.קעקוע שלא בהתא� להתביעה הקטנה שבפניי עניינה דרישה לפיצוי בגי� ביצוע 

 ק, ולטענתו הקעקוע בוצע בדיו, כופר בטענה זוהמנוהל על ידו בוצע הקעקוע סטודיו, אשר בהנתבע

  בהתא� למבוקש.

  

   :הצדדי'

להל�  "שהציג לנתבע (נספח א' לכתב התביעה, נער שביקש לבצע קעקוע בהתא� לסקיצה התובע

  .")התובעעל זרועו (להל�: "") הסקיצה"

  

 ,אשר עוסק בי� היתר בביצוע קעקועי� "),הסטודיובש� טרייבל טאטו (להל�: " סטודיו מנהל הנתבע, 

  ").הנתבע(להל�: "בדיזינגו% סנטר בתל אביב 

  

  רקע כללי:

שמצאה לסקיצה  בהתא� על זרועו, קעקוע  והל על ידי הנתבע , על מנת שיבצעהמנסטודיו התובע פנה ל

. לאחר ביצוע הקעקוע ולאחר הורדת החבישה מאזור הקעקוע גילה התובע, לטענתו, ח� בעיניו

. בע לקבלת החזר כספי ופיצוי נדחתהסקיצה שנבחרה. פנייתו לנתבהתא� לשהקעקוע בוצע שלא 

הנתבע טוע� שהקעקוע בוצע בדיוק בהתא� לדרישת התובע, אשר ראה את צורת הקעקוע על זרועו 

  הקעקוע.עוד לפני שהחלה פעולת 

  

  תמצית טענות הצדדי':

  תמצית טענות התובע:

רד בהתא� לסקיצה לביצוע קעקוע של ו המנוהל על ידי הנתבעסטודיו הוא פנה ל ,לטענת התובע

המקעקע הראשו� שהראה לו את הסקיצה אמר שאינו יכול לבצע את הקעקוע, א� ספציפית. לטענתו, 

הפנה את התובע למקעקע בש� ליאו�. ליאו� ראה את הסקיצה ואמר שיוכל לבצע את הקעקוע. התובע 

את הקעקוע נת� לליאו� את הסקיצה תו� הבנה שהקעקוע יהיה זהה לסקיצה. לאחר שליאו� אכ� ביצע 

את החבישה מזרועו, הוא גילה שהקעקוע בוצע שלא בהתא� לסקיצה, אלא  ולאחר שהתובע הוריד
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כתמונת ראי של הסקיצה. בסקיצה היה ציור של ורד אשר מצדו האחד עלה ארו� ומצדו השני עלה 

נמצאת מתחת לפרח והאות   sכאשר האות     SPIRITקט� יותר. הגבעול של הורד היה בצורת המילה 

t   .בפועל הקעקוע היה תמונת ראי של הסקיצה, כאשר העלה הקט� היה בצד  נמצאת בתחתית הגבעול

, והוא נראה כתמונת ראי של הסקיצה ובנוס% . ג� בגבעול הייתה טעות  שמאלוהעלה הגדול בצד ימי� 

. לכתב התביעה) '(נספח ב הייתה בנקודת החיבור לפרח tהייתה בתחתית הגבעול ואילו האות   sהאות 

רבי�. בעד כדי בושה להציג את זרועו  ,לא ביקש כזה קעקוע והדבר גר� לו עוגמת נפש רבה התובע

  תיקו� הקעקוע כרו� בכאב רב והוצאות נוספות. 

  

החזר כספי עבור הקעקוע וכ� פיצוי בגי� עוגמת הנפש, הכאב והסבל שנגרמו  תהתובע פנה לנתבע לקבל

יבר ע� סית לסטודיו נטע� שהנתבע לא נמצא והוא דפי כשהגיע לו. הנתבע לא הגיב לפניותיו, וא% 

  ולא זכה ממנה למענה של ממש. ,העובדת בסטודיו, בלבד ,, בתו של הנתבעסיו�

  

  בנסיבות אלו נאל' התובע להגיש את תביעתו.

  

  תמצית טענות הנתבע:

ו� , התובע אכ� הגיע לסטודיו וביקש שיעשו לו קעקוע של ורד בהתא� לסקיצה. ליאלטענת הנתבע

רטי הקעקוע והמקו� המדויק י ביצוע הקעקוע, ע� התובע ועבר אתו על פלפנשביצע את הקעקוע, ישב 

  בו מבקש הוא לבצע את הקעקוע. 

  

(להל�: "מדבקת רק לאחר שהתובע היה מרוצה הודבקה על זרועו מדבקת קופי ע� הקעקוע המבוקש.

. התובע ראה את קעקועק את תמונת הבשלב זה עדיי� אי� כל בעיה לבצע שינויי� ולמחו הקעקוע")

על זרועו לפני שהתחילה פעולת הקעקוע. התובע אישר לבצע את הקעקוע בהתא� תמונת הקעקוע 

זרועו. כ� שהקעקוע בוצע בדיוק בהתא� לרצונו של התובע ולאחר קבלת  לעלתמונה שהודבקה 

  אישורו.

  

ולכ� דחה  ,קיבל את מלוא התמורהעבור ביצוע הקעקוע, א� הוא  * 500התובע אכ� שיל� ס� של 

  ת החזר כספי או פיצוי בגי� עבודה זו.להנתבע את דרישת התובע לקב

  

, התובע יכול היה לראות את הקעקוע מיד לאחר שבוצע, שכ� החבישה ע� ניילו� אינה לטענת הנתבע

  ת הקעקוע. למרות זאת התובע הגיע לסטודיו רק לאחר שבוע.מסתירה א

  

  יש לדחות את התביעה.לאור האמור לעיל 
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  דיו� והכרעה:

אשר זימ� עוד  ,בדיו� שהתקיי� בפניי העיד התובע, אשר לא הביא שו� עדי� נוספי�, וכ� הנתבע

  שלושה עדי� נוספי� שנשמעו בדיו�.

  

ת החשיבות שייחס לביצוע הקעקוע בצורה זהה לסקיצה. בדיו� התובע חזר על טיעוניו והדגיש א

תו בסטודיו בעת ביצוע הקעקוע, וביצע קעקוע נוספי�, א% לא את החבר שהיה אי� התובע לא זימ� עד

  עצמו.ב

  

  הנתבע זימ� לדיו� שלושה עדי� נוספי� , כפי שיפורט להל�:

  

קעקוע פני ביצוע הקעקוע מדביקי� במקו� הקעקוע תמונת שלהעיד  ,מנהל הסטודיוהנתבע עצמו, 

  קופי של הקעקוע המבוקש. שהיא למעשה 

  

דריי וערכו פוטושופ במחשב לסקיצה. רק לאחר נהנדו� ישבו התובע וחברו ע� עובד בש� א במקרה

מה  ברו למקעקע אחר מאחר וה� לא בדיוק יודעי�מכ� ביקש אנדריי מהנתבע להעביר את התובע וח

קש לטפל בתובע ובחברו. ג� ליאו� ישב י, עובד בעל ניסיו� של שני� ובהנתבע פנה לליאו� ה� רוצי�. 

התובע וחברו עד שהגיעו לסקיצה מוסכמת. לסקיצה המוסכמת עשה ליאו� תמונת קעקוע  ע�

  שהודבקה על זרועו של התובע. 

  

בהתא� לתמונת הקעקוע  רק לאחר קבלת אישור והסכמה מאת התובע ביצע ליאו� את פעולת הקעקוע

זאת. ללא אישור . התובע ראה בדיוק מה הולכי� לבצע, והוא אישר שהוטבעה על זרועו של התובע

את שלבי ביצוע עבודת הקעקוע . הנתבע הדגי� בדיו� קעקועמתחיל בביצוע הליאו� התובע לא היה 

והדגי� העברת חותמת קופי לזרוע. הוא חזר והסביר שלפני תחילת פעולת הקעקוע התובע ראה בדיוק 

   מה הול� להתבצע ואישר זאת.

  

כי לפני ביצוע הקעקוע עבר ע� התובע על  ,העידו הצהיר ")ליאו�מר ליאוניד וולחנסקי (להל�: "

 ,הסקיצה וביצע בה שינויי� לפי בקשתו, כולל שינו במיקו� הקעקוע. רק לאחר קבלת אישור התובע

, החל ליאו� בביצוע הקעקוע בהתא� לתמונת של התובע  הודבקה על זרועוהקעקוע לאחר שמדבקת 

  ור% לכתב ההגנה.לתצהיר שצ 3תהלי� בסעי% ליאו� פירט את ה שעל זרועו של התובע. קעקועה

  

סטודיו, העידה שהתובע אכ� הגיע לסטודיו כשבוע לאחר , בתו של הנתבע , העובדת ג� היא בסיו�

קוע לא יצא כפי שביקש. התובע הרי� את קולו וגר� ביצוע הקעקוע ודרש את כספו בחזרה כי הקע

כי ראתה את הקעקוע ואמרה לתובע  ,העידהלמהומה בקבלה , מקו� בו שהו לקוחות נוספי�. סיו� 
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לטענתה יש לה ניסיו� של מאות או אלפי קעקועי� בשני� הרבות בה� היא עובדת  שאי� בו כל בעיה.

  בסטודיו.

  

ואשר העיד כי שמע את הצעקות לקבלה, , אשר עובד בחדר הסמו� גיטלמ� ליאורהנתבע זימ� את מר 

רה. הוא ראה את הקעקוע ואמר א% הוא לתובע שאי� כל ולכ� יצא לקבלה לברר מה קמאזור הקבלה, 

בניזו� (פירסינג בלועזית), דהיינו  בעיה ע� הקעקוע. העד העיד כי הוא מבצע קעקועי�, א� כיו� עוסק 

  ליאור העיד על עצמו כי הוא בעל ניסיו� של כתשע שני� בקעקועי�. ניקוב לצור� ענידת תכשיטי�.

  

לאחר ששמעתי את העדי�, ראיתי את ההדגמה ועיינתי בכתבי הטענות מצאתי שדי� התביעה 

  להידחות. 

  

לכתב התביעה , ובסופו  'יתכ� ומלכתחילה ביקש התובע קעקוע בו הורד מצויר, כפי שמופיע בנספח א

  קיבל קעקוע שונה כפי שנית� לראות בנספח ב' לכתב התביעה. של דבר 

  

שהעלה בכ� בעיקר בנספח א' לקעקוע בפועל המצול� בנספח ב' בא לידי ביטוי השוני בי� הסקיצה 

 ימי� בצדשהיה בצד שמאל של הגבעול קועקע והעלה הקט� שמאל  קועקע בצדימי�  היה בצדשהגדול 

  לגבי סידור האותיות היוצרות את הגבעול.  , וכ� ג�, הפו� מאשר בסקיצה

  

התובע לא נת� ג� א� בעת העתקת התמונה לידו של התובע, הועתקה התמונה כתמונת ראי לסקיצה, 

הודבקה על זרועו. השתכנעתי ה� מעדות  קעקועהסבר מדוע לא עצר את התהלי� לאחר שמדבקת ה

ת שהקעקוע מתבצע רק לאחר שמדבק ,ההדגמה שהדגי� הנתבעה� מה� מעדותו של ליאו� והנתבע ו

הודבקה על המקו� בו בחר הלקוח לביצוע הקעקוע. בשלב זה עדיי� אי� בעיה למחוק את  קעקוע ה

כל סבל.  וללאהתובע היה מבקש זאת נית� היה לעשות זאת במקו� לו  .מהיד קעקועציור מדבקת ה

שהוטבע בזרועו  עקוע , הרי שהתובע ראה את הציור של מדבקת הקבזרועו של התובע מאחר ומדובר

הקעקוע המש� הלי� שמנוע את המש� הלי� הקעקוע. אני מקבלת את עדותו של ליאו� ויכול היה ל

  על זרועו. הודבקלאחר שראה את הציור שנעשה בהסכמת התובע, 

  

ה ואציי� רק מספר תמונות חיזוק לעדות זו נית� לראות בתמונות האבטחה שציר% הנתבע לכתב ההגנ

  . עיקריות

  

פעיל וכשהתובע נראה מעורב  את הלי� הטבעת מדבקת הקעקוענית� לראות בברור  20"17בתמונות 

  נראה התובע מסתכל על התמונה שהוטבעה.  22"21בהלי�, כשהוא רואה את הציור המוטבע. בתמונות 
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בתמונות הבאות מצול� הלי� הקעקוע בו שוכב התובע ואיננו נמצא בזווית נוחה לראיה, א� בשלב זה 

נראה התובע רואה את הקעקוע מיד לאחר ביצועו ועוד לפני חבישתו  31הדבר פחות רלוונטי. בתמונה 

ראה ברור. בתמונות הבאות תחילת החבישה כאשר הקעקוע עדיי� נרואי� את  32בניילו�. בתמונה 

  נראי� התובע וחברו מסתכלי� על הידיי� החבושות.

  

שזכותו של התובע לקבל קעקוע בדיוק כפי שבחר, א� האישור הסופי נית� כאשר הציור  ,אי� ספק

ת אינ� בשלב זה הסקיצות הקודמו זרועו של התובע. מוטבע על המקו� הנבחר בגו%, ובמקרה הנדו� על

, בוצע הקעקוע בהתא� לסקיצה , לאחר שנית� האישור להמש� הלי� הקעקועמעניינות יותר

  ה אותה התובע ואישר את קיעקועה.שהוטבעה ואשר רא

  

  לא מצאתי שהתובע הוכיח את תביעתו. ,לאור האמור לעיל

  

כי התובע ג� לא הגיש שו� חוות דעת או כל אסמכתא אחרת לגובה הנזק אליו  ,בשולי הדברי� יוער

� כשל בהבאת קייהנתבע טע�, להוציא הקבלה בגי� התשלו� עבור הקעקוע, כ� שג� לגבי הנזק 

  על ידי התובע. הראיות

  

  סו( דבר:

בלתי את גרסת הנתבע על ביצוע הקעקוע יכפי שפורט לעיל , מצאתי כי התובע לא הוכיח את תביעתו וק

  כפי שאושר על ידי התובע.

  

, א� לא מצאתי לעשות צו להוצאות לאור אי התייחסותו דוחה את התביעהאני  ,לאור האמור לעיל

  לאחר ביצוע הקעקוע ולפני הגשת התביעה.  של הנתבע  לפניות התובע

  

  המזכירות תשלח העתק מפסק הדי� לצדדי' בדואר רשו'. 

  

על פסק די� של בית משפט לתביעות קטנות נית� להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי 

  ממועד קבלת פסק הדי�.יו'  15תו* 

  

  

  הצדדי�. , בהעדר2018אוגוסט  09, כ"ח אב תשע"חנית� היו�,  
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