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 :בעניין מ" בע2000ענק הבלונים  
  ד"עו, בוסתנאי. כ ד"י ב"ע התובעת

  
 ד  ג  נ

 

  ליאור גילקרוב 
  ד"עו, גריידי' כ א"י ב"ע הנתבע

 1 

 2 דין-פסק

 3 

 4 הגישה -בעיקר באמצעות בלונים ,  חברה שעיסוקה בעיצוב ארועים-התובעת   .1

 5,  עסק דומה לשלהאשר פתח,  עובדה לשעבר-בתיק זה תביעה כנגד הנתבע 

 6,  ישיר או עקיף-לחדול מלעשות שימוש :  בה עתרה לחייבו-עסקה -בסמוך לבית

 7; אשר זכויות יוצרים בהם שלה,  בתצלומים שונים-לרבות באתר האינטרנט שלו 

 8; כי עסקו של הנתבע קשור לעסקה, לחדול ולהמנע מהטעיית הציבור לסבור

 9לחייבו ; לומים האמוריםלחייבו לפרט השימושים שעשה בכל אחד מהתצ

 10לחייבו בפיצוי , לרבות בגין הפסד רווחים, לפצותה בגין הפגיעה בזכויותיה

 11, הסטטוטורי בגין הפרת זכויות היוצרים ובזה הקבוע בחוק העוולות המסחריות

 12 . כמפורט בכתב התביעה-והכל. 1999-ט"תשנ

 13. בתובענהעד להכרעה ,  עתרה התובעת לקבלת סעדים זמניים24445/05א "בבש   .2

 14, משפט זה לצדדים להגיע לכלל הסכמה- הציע בית8.2.06בדיון שהתקיים ביום 

 15ואילו הפיצויים המגיעים , כעתירת התובעת בתובענה, כי ינתן צו מניעה קבוע

 7916פי סעיף -על, המשפט על דרך של פשרה-ידי בית-ייקבעו על, אם בכלל, לתובעת

 17המשפט -חומר המצוי בתיק ביתעל יסוד ה, 1984-ד"תשמ, המשפט-לחוק בתי' א

 18המשפט רשאי לפסוק -לא יהיה בית, כאשר בכל מקרה, כח הצדדים-וטיעוני באי

 19. פי פקודת זכויות יוצרים-לזכות התובעת מעבר לפיצוי הסטטוטורי הקבוע על

 20בכפוף (וניתנה תוקף של החלטה להסכמתם , כח הצדדים הסכימו להצעה זו-באי
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 1-באי)). התביעה- לכתב8'  בעמ1' סע (1מונה כטשצו המניעה לא יחול על ת, לכך

 2 .16.2.06כח הצדדים השמיעו טיעוניהם לענין הפיצויים בישיבה שהתקיימה ביום 

 3לרבות , בבקשה למתן צו מניעה זמני, ההגנה-בכתב, לאחר עיון בכתב התביעה.       3

 4לרבות , בתשובת הנתבע לבקשה, התצהיר התומך בה והמסמכים שצורפו אליה

 5בתגובת התובעת לתשובת הנתבע ולאחר , הירים והמסמכים התומכים בההתצ

 6לרבות היקף , כח הצדדים ושקילת כל הנתונים הרלבנטיים-שמיעת טיעוני באי

 7 :הנני קובעת כדלקמן, הפרות זכויות היוצרים של התובעת ומשכן

 8או /בעצמו ו, הנני מורה לנתבע לחדול לאלתר ולהמנע מלעשות שימוש כלשהו .א 

 9בתצלומים אשר לתובעת זכויות , אם במישרין ואם בעקיפין, מצעות אחריםבא

 10או בכרטיסי /לרבות אלה המוצגים באתר האינטרנט של התובעת ו, יוצרים בהם

 11 לכתב התביעה 8-12'  המצוייה בעמ-או מפורטים בטבלה /ביקור של התובעת ו

 12 התצלומים: "להלן( כתמונות מקור של התובעת -) 1למעט תמונה כט(

 13ובין היתר לחדול לאלתר ולהמנע מהצגת עותקים לא מורשים מהם , ")המקוריים

 14 או תחת  il.co.balon-big.wwwתחת שם המתחם (באתר האינטרנט של הנתבע 

 15או הצגתם /או בכרטיסי ביקור ו/או בפרסומות מודפסות ו/ו) כל שם מתחם אחר

 16 .בכל דרך

 17שיש בה כדי , לחדול לאלתר ולהמנע מלנקוט בפעולה כלשהי, עוד מורה אני לנתבע .ב 

 18להטעות את הציבור לחשוב כאילו עסקו בתחום הבלונים קשור או היה קשור 

 19או , או תיאור הארועים שהפיקה התובעת/פעולות הצגת ו, לרבות, לתובעת

 20,  הנתבעכאילו הם ארועים שהפיק, תצלומים המתעדים את אותם ארועים

 21בין אם במלל ובין אם באמצעות " (הבלון הענק"שימוש בשם המטעה , ולרבות

 22 .ובכל שם אחר דומה עד כדי להטעות) כפי הקיים כיום, איור של בלון

 23,  יום מהיום15תוך , לשלם לתובעת, על דרך של פשרה, הנני מחייבת את הנתבע . ג      

 24מ "בצירוף מע,  20,000₪ך של ד בס"ט עו"בצירוף שכ ₪ 50,000פיצוי בסך של 

 25 . ובצירוף הפרשי הצמדה ורבית כחוק החל מהיום ועד מועד התשלום בפועל

 26 
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 1 הנני מורה –משפט -מאחר שהדיון בתובענה הסתיים בטרם התקיים קדם  .4

 2 .לגזברות להשיב לתובעת את אגרת המשפט ששולמה

 3שום עם אישור כ הצדדים בדואר ר"דין זה אל ב- תשלח עותק מפסקהמזכירות  .5

 4 .מסירה

 
 ).21.2.06 (ן"תשס, טבשב' ניתן היום כג

 5 שופטת, רנה משל                                                                                

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 


