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ע 10/4/2013ם 

-תל אביב 

ל בע"מ ואח'

  מן ואח'

ת שכזה עם 

ש בה מכל מ

ם יכולים ל

ם כדי שיעז

ת שנוכל לפ

דבר הרבה שפ

יש מערכת פ

רים, פרסום

כמו פייסבוק,

י מקומות. ה

ה התוכנה על 

יפרוטוקול מ(

י האפשרויות

ב עקב קרייף

כרטיסיםכור 

לרבות א מש,

ונות אשר לא

גיא זילברמת 

מוש בתוכנה

לחודש₪  10

, עדיון השנתי

לעשות שימוש

 כיום, הוא ע

לם סך של

פטיטוברת 

 קראופוליס.

רוטוקול מיום

  
המחוזי בת

בטיג איי אל
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להגיע לענף

אילו להשתמש

מאוד אנשים

 לה עוד כלי

 של הקופות

שהתוכנה תדב

כת הזאת: י

, להוסיף בנר

רים אחרים כ

מכל מינ תה

מתקינים את

   

)

, קריזילברמן

 אוויזרט ויע

למכמאפשרת 

צרכי המשתמ 

תכורטיסים, 

שכנעו אתי, 

שימל שיון"

00,000 של 

מהפד 1%או 

לכי כדאי לו  

על פי דבריו, 

   :דש

יום אני משל

 מקבל מחב

היום בחברת

(פר     

 המשפט ה

יס בע"מ נ' ב

יס בע"מ ואח

היו צריכים ל

נו צריכים כא

שרד. מעט מ

ם. וגם לתת

 של אנשים

וגם רצינו ש

ם על המערכ

יף טקסטים,

קשורה לאתר

 גם לנהל או

אומרת שלא מ

   

ויזרט לגיא ז

פול והציגתו 

ה ייחודית המ

על פי תוכנה 

על מכירת הכ

 באופן חלקי

הסכם ריב"

ש ת תשלוםר

א ₪ 400,000ל 

 זילברמןגיא

ש בה, כאשר ע

לחוד ש"ח 5,0

אוקיי. הי  :

תים, שאני

קיבלתי עד הש
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.  

לכן, ה  :

שהיינ

מהמש

דברים

מאגר

האלו.

דברים

להוסי

מאוד ק

אפשר

א זאת

פול אוולו של 

אותמצג וה 

תוכנה שותם

תאמה של הת

חות יומיים ע

קיימות רק 

ב ,פול עם 

תמור  שנים

תשלום שלן, 

גו שכנעו את 

השימושעבור 

000 שלום של 

גיא זילברמן:

עבור שירות

השירותים ש

6440-03-11

6758-11-11

...

ת:

 

  

מצגים אלו

;בעלי שם

על פיו ברש

והתשליטה 

וקבלת דוח

או שהיו ק

ולבת מש

של שלוש

ולאחר מכן

  

מצגים אלו

הגבוהים ע

תמורת תש

  

ג"

בע

מה

 

  

1 ת"א
  

1 ת"א
  

   

  



 

        

  

       ואמרנו 

      אחרים. 

 הראש 

ראיתי  .

ם לטובת 

א מחיר 

אף לקוח 

דיות של 

בתוכנה. 

התוכנה 

      במלואם. 

שיש פה 

 היתרון 

 עם פול 

מופעים, 

סכומים 

מה. הוא 

 בא ונקב

 להביא 

ממלאים 

וא דיבר 

 של בני 

שפול בא 

בפגישות 

  יפו -

'  

  ני דברים:

ג לנו. ובאנו

ם במקומות 

ם. ואני עם

מהלך השנים.

עבדתי איתם

לא זול. זה ל

לא רק אני א

מעבר לייחוד

רבה בעיות ב

ת של דוחות. 

BOX O ב

ודי ובגלל ש

ר הדברים כי

            

ההכרות שלי

והביא לפה מ

 ובעצם בס

ת שלו קדימ

הוא ב וכנה...

 שהוא הולך

 אומנים שמ

על פרינס, הו

ילי סיירוס

 גדולים. וכש

היה נוכח ב

-תל אביב 

ל בע"מ ואח'

  מן ואח'

א נשען על ש

 שהוא הציג

 לא מכירים

של כרטיסים

ם שיש לי במ

וחות שלי, שע

קל זה מחיר ל

אף תוכנה. ל

 לזה המון מ

היו הר ה. כי

לב הזה בעיות

OFFICEתי

FISCH ייחו

שפר את שאר

      ות גדול. 

תה תקופה וה

 וכשפול בא 

ו בהתחלה

 את התוכניות

לנו את התור

אוד גדולים

 בסדר גודל,

ה, הוא דיבר ע

י יוסטון, מי

מאוד, מאוד

. ורוני גם ה

  
המחוזי בת

בטיג איי אל
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  ".השותפות

סקה היה, הוא

של התוכנה

שהו שאנחנו

וק מקביל ש

 כל הקשרים

רך המון לקו

מאה אלף שק

שלם בעבור א

בעצם הוסיף

 העסקי הזה

פני. כבר בשל

לשירות מה

HER שיש

בוא ננסה לש

יומת יכול לה

להבין שבאות

 בתור מפיק.

סים שנמכרו

ם הראה לנו

ם כדי למכור

ים מאוד מא

 על אומנים

ר על ביונסה

 מלא. ויטני

ל אומנים מע

מצגת הזאת.

 המשפט ה

יס בע"מ נ' ב

יס בע"מ ואח

הסכם ה"גם 

  ברמן:

באמת לעס ס

 הייחודיות ש

י. יש בו מש

מאפשר שיוו

קי שלי ועם

, איך אני כו

  ן הזה.

ם, תראה, מ

שהו היום מש

 אבל מה שב

נה, ולבסיס

בעיות עוד לפ

אמת התאי

אמרנו בגלל

ת ייחודית, ב

י פה הוא באמ

מה שחשוב ל

שונית הייתה

רו, וכרטיס

דים. והוא גם

מש בזה בעצם

ת של אומני

הוא דיבר .

ים. הוא דיבר

 על אומנים

. הוא דיבר 

 לנו את המ

...  
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אמור, נחתם ג

גיא זילבסביר 
  

הבסיס  :ת

אחד,

קייאו.

הוא מ

השיוו

באמת

העניין

ושתיי

שמיש

אחר.

התוכנ

המון ב

לא ב

אבל א

מערכת

היחסי

אבל מ

הראש

שנמכר

מכובד

השתמ

בשמות

אותם.

פארקי

באמת

הנוער

והציג

האלה

6440-03-11
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על רקע הא

  

בעדותו מס

ת"

  

  

  

1 ת"א
  

1 ת"א
  

   



 

     

קשקוש. 

קוש? כי 

רטיסים 

חמישים 

א שניים 

ם תשלם 

ין נשאר 

ת ה הזא

ם מאוד 

 בן אדם 

צם היה 

שלח לנו 

עסקיים. 

ה סיפור 

האומנים 

או.קיי? 

ה סכום 

אומר לי: 

מלה לכל 

שהייתי 

בשנה זה 

ם בנושא 

נו לגבי 

       על זה, 

מביא את 

 הזה כי 

יות של 

אני ופול 

8/7/2.(  

  יפו -

'  

התוכנה זה ק

ש. למה קשק

רים את הכר

זה שמביא ח

ערכת בו היא

חד. אז גם אם

? אתה עדיי

 את העטיפה

ה עלינו רוש

פילו החזיק

ם. אבל שבע

, הוא שמית

ות עעם לקוח

ז כמובן שזה

אף אחד מה

רך לתוכנה. 

 קיי? אבל זה

 וייס והיה א

קבל את העמ

 כן? בוודאי 

מיליון שקל ב

היה כרוך גם

הוא הציג ל

אני מסתכל

פול כן היה מ

ים על הדיון

 את העלוי

בדים, וגם א

013קול מיום 

-תל אביב 

ל בע"מ ואח'

  מן ואח'

פור הזה של ה

ה הוא קשקוש

. ואנחנו מוכ

לנו. מופע כז

העמלה המוע

פע פארק אח

קל בשנה, כן

ת. הוא בנה

ציין, הוא עש

ילה. הוא אפ

ד בדיון הקוד

קה הבינלאומ

ה בפגישות ע

פור הזה. אז

שום דבר. א

ם באמת מופר

עסקית, או.

י היום שוקי

מורה לזה תקת

ופעים שלי,

שה ארבעה מ

ל באמת זה ה

 במצגים שה

של דבר כשא

יו מגיעים. ופ

בים ומתדיינ

שמכסה גם

רות של העוב

, פרוטוק8-10

  
המחוזי בת

בטיג איי אל

נ' זילברמח'
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או, כל הסיפ

ר של התוכנה

עכשיו חברה.

ו בתוכנה של

הירקון. רק ה

יון שקל במופ

יים אלף שק

שמונה מאות

 אני חייב לצ

 רציני בתחי

לא בא להעיד

ת כל המחלק

לנו שהוא הי

וד את הסיפ

 לא קרה ש

   הגיעו.

תי, וזה סכום

רך לפעילות ע

יה בא אלים ה

קל בחודש ות

ם של כל המו

שווה לי שלוש

הגיונית. אבל

 שבה. וגם

רו. ובסופו ש

   מסחרית.

אומנים כן הי

לא היינו יושב

ח בחברה ש

 את המשכור

  ה כסף".

0(עמ'  

 המשפט ה

יס בע"מ נ' ב

יס בע"מ ואח

א ואמר: תרא

י? כל הסיפור

נחנו בונים ע

מופעים שלנ

איש לפארק ה

שלושה מילי

מיליון מאתי

 של מיליון 

 מאוד יפה.

 של בן אדם

שמשום מה ל

 להפעיל את

ת, הוא סיפר ל

בנה יפה מא

פו של דבר

ים האלה לא

ו, אני שבאת

א סכום מופר

ך לתוכנה. אם

מאה אלף שק

ת הכרטיסים

 את זה. זה ש

 לי השקעה ה

ה ובייחודנ

נים שלא קר

מסתכל על זה

ח שאם האינ

נים האלה, ל

רווח מספיק

ופוליס, וגם

מרוויחים מז
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הוא ב

או.קיי

אם אנ

של המ

אלף א

וחצי,

את ה

ברווח

מאוד,

מאוד

אצלו ש

אמור

מצגות

הוא ב

שבסופ

הגדול

עכשיו

זה לא

מופרך

תן לי מ

מכירת

עושה

נראה

התוכנ

האומנ

ואני מ

אני מנ

האומנ

היה

קריאו

היינו מ

6440-03-11
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1 ת"א
  

1 ת"א
  

   

 



 

         

    

טל בתל 

ם בחורה 

של פול, 

 ואז פול 

ושא של 

 הבסיס 

ו תוכנה 

 שאנחנו 

שנקראת 

       נוספים 

      פטיקס. 

  ).86 עמ'

ה למיזם 

עצמו את 

וגן ווגה. 

ומן. הוא 

טון, את 

 בבהלה 

רטיסים 

ר את זה 

ם לקבל 

 את זה 

 בפריס 

 מספיק 

א אומר 

  סה. 

  יפו -

'  

רטיסים קסט

ם עבדתי עם

היא שותפה ש

צלחה גדולה

תחבר אלי בנו

היותו אמרגן.

והציג שיש ל

ל כל מה

ה של חברה ש

וץ לשווקים

בר הזה בטופ

  ותם...".

ע 8/7/2013ם 

ל, וההתחלה

ל בא והציג א

הביא את סו

 כמעט כל או

ת ויטני יוסט

אלי בבהלה,

למכור כר לים

רגילים למכור

ע אנחנו יכולי

ים להוציא

כרים אותם

ומר תראה:

ה כמובן. הוא

ה שלו לביונס

-תל אביב 

ל בע"מ ואח'

  מן ואח'

ף במשרד כר

 עם אמרגנים

התברר לי שה

ה. הייתה הצ

 זה. הוא הת

וסף לוואי לה

כך. פול בא ו

ה לענות ע

דנו עם תוכנה

, ורצינו לפר

היה את הדב

ול שיש לו או

מיוםרוטוקול 

 שלי עם פול

אמרגנות. פול

לנו, סידר? ה

 יכול להביא

יא לארץ את

הוא צלצל א

אנחנו מתחיל

טווח? אנחנו ר

פרינס משוגע

לושה, וחייבי

דירים שמוכ

אועות. והוא 

 אהה, ביונסה

שולחן הייתה

  
המחוזי בת

בטיג איי אל

נ' זילברמח'
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 מנהל ושותף

והעבודה שלנ

ימים הין. של

 של סוגן ווגה

י אותו לפני

ציע בתור תו

ה באה אחר כ

ולם. שיכולה

אותו זמן עבד

לשפר אותה,

ספות. ולא ה

צעו על ידי פו

פר(      

דם הפגישה

מהצד של הא

כמו שסידר ל

 העולם. הוא

שיבים להבי

את פרינס, ה

 לנו ישיבה א

לתי: באיזה ט

 אומר: לא. פ

ים תוך של

מספרים אד

תוך כמה שע

מהמופעים, א

הייתה על הש

 המשפט ה

יס בע"מ נ' ב

יס בע"מ ואח

0

  ג:

רוני, הייתי

 ובמסגרת ה

ה בשם קרולי

ו ביחד מופע

ר, לא הכרת

ה שיש לו להצ

תוכנהאמרגן ה

שוכללות בעו

שים. אנחנו בא

יקס, ורצינו ל

כי שיווק נוס

רים האלה הו

   

שאמרתי קוד

הייתה בכלל מ

ק בינלאומי כ

בכל  קשרים

איתי על תח

ס סיירוס, א

ה שתיים: יש

אז שאל –ס.

הוא –ה זמן.

ה תוך יומיי

רה. הביא מ

רים אותם ת

 אביא אחד מ

ה היחידה ש
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גרוני ברימר 

שמי ר  ת:

אביב.

נחמדה

הבאנו

התחב

תוכנה

היה א

מהמש

מחפש

טופטי

או דר

והדבר

כמו ש  :

הזה ה

כמפיק

יש לו

ישב א

מייליס

בשעה

לפרינס

בהרבה

את זה

למכיר

שמוכר

שאני

ההצע
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בעדותו או

"ת

 

  

ת:

  

1 ת"א
  

1 ת"א
  

   

  



 

                  

           

לה שאני 

      ושא של 

יבור לא 

IN TH       

מקומות 

אמרגנות 

.  

  לו?

דבך דרך 

א אומר: 

9 – 89.(  

 התוכן, 

ש, ברגע 

רטיסים 

רטיסים 

צב שבו 

שבמופעי 

שותפות 

ה הלכנו 

 מספיק 

 מופעים 

  ).92עמ' 

לה לולא 

. גם אם 

 ארוכים 

קורה עם 

 למחרת 

די לחלק 

  יפו -

'  

אופציות האל

ת עם כל הנו

איזה שהוא ח

E BACK 

ביא אותנו למ

נו נעשה בא

ם.שני הדברי

ך התוכנה של

היות בתור נד

מופעים. הוא

0עמ'  8.7.201

רים מבחינת

תם ביחד. יש

תור משרד כר

משרד הכר ו

ם, ואז יש מ

שרה אחוז ש

בקטע של הש

זה, לזה למה

צמה. יש עוד

שנעשה עם

ע 8/7/2013ום 

קה מלכתחיל

ועם מופעים.

כלל. מלילות

דברים. מה ק

ויהיה גשם?

לו גלימה כד

-תל אביב 

ל בע"מ ואח'

  מן ואח'

חת מתוך הא

ת יש לך גמרת

ון. נוצר פה א

OF THE M

ק יכולה להב

 הכסף אנחנ

ן סגירה של ש

ם עובדים דרך

היה צריך לה

א יביא את המ

13וקול מיום 

 היו שני דבר

אני אחבר אות

למכור בת –

 מצבים שבו

רת האחוזים

פון של העש

היה נשאר ב

יה הבסיס ל

תוכנה כשלעצ

BO הזה ש

   

פרוטוקול מיו

ה כזאת מבריק

ור להביא לנו
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 בדיקה 

למכירת 

  יפו -

'  

 

ה העברית.

יש . בשבילי

116עמ'  9/4/2
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אתה לא מ
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  בסדר.
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מה תוכנות לכ

-תל אביב 

ל בע"מ ואח'

  מן ואח'
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מסתובבות בש
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תם הציג את 
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אתה טוען

של קראופ

כן, הוא רצ
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אז הכרתי.

כן. זה תוכ

לפי מה שא

מה אתה, א

  לא.

איזה תוכנ

אני ראיתי

לא. כמה ת

קיימות, מ
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או היו לפנ
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ה הנושא 
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ווה את הדיו
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יימת כל התוכ
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ל בע"מ ואח'

  מן ואח'

אם אתה לא

גם בבית מש

הדבר הכי את
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3 טוקול מיום
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 ויעקב קרייף

פול אוויזרט

WHITE .  

FRANC ומ

ט, או תסביר

WH מה שקרא

א הזה, מפני

ן. והוא מהיו

מאוד חשוב

 כשפול בא

סיסו בעצם קי

  
המחוזי בת

בטיג איי אל

נ' זילברמח'

75מתוך  19

  ר אותן?
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 בא ואומר, ג

ותיי לי יש א
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את התוכנה,

FIS שעל בס

 המשפט ה

יס בע"מ נ' ב

יס בע"מ ואח
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אתה מכיר
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אז איך א

איך אתה
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אפילו בעול

התוכנות. א
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בהיעדר הכר
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ר על פי מצגי 
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ני הציג לי א
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א יודעת 
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 ההסכם
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, להגדיר

אם הוא 
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ב להבין 
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ם מזהה 

ה בעצם 

קביל את 

שמוכרות 

כה היא 
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ר לעשות 

אני מניח 
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סמך זה 

  יפו -

'  

 WEB'ת לי
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 זה אומר של
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ניין, זה חשוב

רגיל שלי של

לצורך Xר 

ור באתר אחר

התוכנה בעצם

 עושה את זה

 אצטרך להק

ם חברות ש

מטוס אז ככ

 או לפחות נר

ת אחרות שה

ה לא היה

שרות שאפשר

 זה כיום? א

ם גם טוענים

א פול והציג

הזה. ועל ס

-תל אביב 

ל בע"מ ואח'

  מן ואח'

תוכנה היא

טרנטית שא

כל מקום. ש

כן באו וסיפר

עצם המערכת

ציאלית. מה ז

כר באתר אינ

עם ים שונים,

יי? בהסכם

של התוכנה,

שנמכר. או. ק

מחיר? כמה ה

ם דמי טיפו

יס לצורך הענ

כר באתר הר

שהיא במחיר

ו מקום למכו

 שקלים. כשה

  . או. קיי? 

W .והמערכת

ומה אם אני

קיי? היום ו.

ל, ממלאת מ

היה ייחודי,

בזמנו מחברות
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תי את האפש
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 לספר שהת

 תוכנה אינט

מכ יע אליה

ל מה שהם כ

 שווא. שבע

צורה דיפרנצ

כרטיס שנמכ

עם אפיוני רה

הסכם. או. ק

ת הפעילות ש

וכן ש על הת

כן? באיזה מ

ם הוא משלם

ת אותו כרטי

ס שאני מוכ

רטיסים כלש

יכול את אותו

ם או שבעים

 נכנס הגולש
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ית. זה די דו

 התעופה. או

העניין אל על

FISC  הזה ה

נחנו הכרנו ב

HER - . כ

אני לא הכרת

דע אם אפשר

ס מן הסתם ה

עשות את זה

איתי ייחודיו

  . קיי?ו

 המשפט ה

יס בע"מ נ' ב

יס בע"מ ואח
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או והתחילו

אומרת, היא

מקום, ולהגי

ש מיוחד. אבל

ה שהוא מצג

בצ ר כרטיסים

ם את אותו כ

נקודות מכיר

 זה כתוב בה

ם מתאר את

ליטה מלאה

כר? איזה תו

םם עמלה? א

טיפול? אם את

ה, אם כרטיס

ל חברת כר
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מונים שקלים

מטית מאיפה

BEL -שא ה

ה דיפרנציאלי

עצם לעולם

ים לצורך ה
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י. כי מה שא

 בכרטיסים

קס את טופטי

ה. אני לא יוד

כי טופטיקס

יה אפשר לע

כת שלו רא

שרנו איתם או
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בצורה
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המחוזי בת

בטיג איי אל

נ' זילברמח'

75מתוך  21

ת מוכן לשלם
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יס בע"מ ואח

לי, למה היית
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 סוף דצמבר.

  אפליקציה.

 פיתחו את ה

 וכל ההכנה נ

פיתוח לא הי

ו בקשר עם ש

 זה אחר כך?

אבל אני ח

  

013קול מיום 

  
המחוזי בת

בטיג איי אל

נ' זילברמח'

75מתוך  46

גידבריו של 

 אחרת בנושא

 היו בקשר כ

שא המובייל?

ע לענות לךד

ודע אם לא י

פר(                 

הו ,2בשאלה 

תשובתו ה 

המפגשים אש

קרי,( 2011 

ה לתשובתו ז
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  משיך".

ע 8/7/2013ם 

שת הטעו את

 ההתקשרות

בדה שהתגלה

הוא מחזיק ב
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כשלה כבר בא

שלום עד חוד

וכנה. כשרא

ק את הפ

ש נובמבר וא

רות לבדוק

רץ התחלת לח

ת מפותח מאש

  
המחוזי בת

בטיג איי אל

נ' זילברמח'

75מתוך  50

מה זילברמן

ת/תוכנות אח

יתה מטרת נ

למכירת כרט

מיזם מוא "

 ברי לי, כפי

לתוכנ  חלופי

  א זילברמן:

בכנס בתקופ

ב  LTPי עבור

קשת. הכנס ע
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גיא זילובין  ט

גיא זיללה בין 

 ביניהם היה 

 וכי ברשותו 

הסכםחתמו "

כאשר התוכ -

קרס -דועי שם 

הסכם ה" ו"ן

פול אווישל 

ל₪  100,000ך 

שולמו דמי ה 2

ההמח כובדה

שה זילברמן

וא מזרים כל

פנה אותך למ

ם מהחשבוניו

 מאות שמו

תסתכל במוצ

ברתי לחברה.

ר, כי החברה

פי בנקים ועל

זה לא אני.

תי לחברה, בנ

בית
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פול אוויזרטן 

ששיתוף הפעול

יתוף הפעולה

נים ידועי שם

אילו נח צגים

-טט בסיס זה 

צה אמנים יד

סכם הרשיון

וש  זילברמן)

" בסךהרשיון

2010דצמבר  

לא כ 2011אר 

גיא זסביר 

L.Tבעוד ה ,

אני מפ  ש:

למדים

חמש  ת:

ואם ת

שהעב

מבוקר

על דפ

אותו

העברת

6440-03-11

6758-11-11

ביןהמשבר  

  

ברי היה ש

  

שי כאמור,

ארצה אמנ

  

בעקבות מצ

  

משהתמוט

להביא ארצ

  

הסעל פי "

גיא( י.ג.ל

דמי האת "

  

עד לחודש 

  

ינואבחודש 

   

בעדות הס

T.Pלחברת 

ש"

ת  

  

1 ת"א
  

1 ת"א
  

   
 

  



 

        

 

   

העבירה 

 עשרים 

תי צריך 

      פר אחד 

 אומר: 

      ר עדיין 

יה צריך 

      ם שלו. 

ת אלפים 

רטיסים 

ש על זה 

יה צריך 

 לחברה. 

ISRA  

אלה גם 

 או.קיי? 

לעובדים 

 נוספים 

35,3.(  

ת לשלם. 

ההסכם 

AGRE      

ד פשוט. 

ת כיסוי 

הכנסות 

 לחברה 

   או.קיי? 

  יפו -

'  

ל ז.ג. יגל ה

ארבע מאות

כומים שהיית

וצגים מספ

משפט, אתה

ול לא העביר

כספים פול הי

של המופעים

א מכר ששת

ה הוא מכר כר

יק בריון ויש

ל הי בזה. פו

ם אלף שקל

 STAGE -

 הכספים הא

א היה חוזר. 

 ומשכורות ל

רים כספים

6עמ'  8/7/20

ען שהפסקת

קתי לשלם. 

EEMENT-ב

ר מאוד, מאוד

ו.קיי? לטובת

ולחברה יש 

יך להעביר

סף לחברה.

-תל אביב 

ל בע"מ ואח'

  מן ואח'

שהחברה ש

א₪ ם אלף 

ל ומעבר לסכ

  התפעולי. 

לתיק מ 2

ה לבית המ

עובדה כי פו

שיק." איזה כ

 הכספים ש

ש דצמבר הוא

מלם, ולפני זה

ה, ושל טטרי

לה מופיעים

 או מאתיים

בעמלות של

למעשה את

 אלף שקל לא

ם לקבל כסף

י צריך להזר

013קול מיום 

 ושמונה. נט

לב לא הפסק

רטנר שלי ב

א ואומר דבר

כל חודש או

של החברה ו

 הכסף שצר

ות כסף נוס

  
המחוזי בת

בטיג איי אל

נ' זילברמח'

75מתוך  54

חן שמראה ש

אות שישים

ה הרבה מעל

עבר לנושא ה

2. לסעיף

סביר בבקשה

נו ולאור הע

פקידו את הש

להעביר את

שבחודש צהיר

 של גיא עלמ

של סוזן ווגה

סמכים האל

אה חמשיים

לק שלו בהח

היה מעביר ל

ושישה עשר

שהיו אמורים

אני לא הייתי

(פרוטוק          

סעיף עשרים

  ם?

ם, בשום של

ו.קיי? הפר

בא LTP-בר ל

העביר כסף כ

ם ההכנסות ש

 את סכום

אמור להלוו

 המשפט ה

יס בע"מ נ' ב

יס בע"מ ואח

4

פה מאזן בוח

ה שמונה מ

ה וחצי. שזה

יר לחברה. מע

מפנה אותך

התובעים. תס

שך לשיחתנ

אנא תפכסף,

  יר?

היה צריך ל

עצמו בא והצ

סים מהמופע

ע של סיל, וש

כל המסכים. ו

יר קרוב למא

בעצם היה ה

ל הי? אם פו

 של המאה ו

ל הספקים ש

משולמים, וא

  . "ה

                     

פנה אותך לס

הפסקת לשל

פסקתי לשלם

 עם פול או

גם הועבר כך

ה צריכה לה

נה. אבל, אם

סות מספיק

ה אני לא 

בית
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יש פ 

לחברה

ושמונ

להעבי

:  ...  

אני מ

של ה

"בהמ

את הכ

להעבי

פול ה  :

הוא ב

כרטיס

למופע

מסמכ

להעבי

שזה ב

או.קיי

השיק

וגם כל

היו מ

לחברה

                      

אני מפ  :

מדוע ה

לא הפ  :

שלי

שאחר

החברה

התוכנ

מתכס

לתוכנ

6440-03-11

6758-11-11

ש

 

ת:

    

ש

ת:

  

1 ת"א
  

1 ת"א
  

   

  



 

       

     

   

         

ברה היו 

תי צריך 

      פשוטה, 

      חשובה, 

דברים,  

יהיה לו 

זה שלא 

יו גורם 

יה צריך 

       פשוטה.

העמלות, 

 צריכים 

רטיסים 

  

 '32,31(  

 כספים 

      לא אני. 

 שמונה 

כול לבוא 

      להעביר 

  יפו -

'  

הכנסות, לחב

ם, ולא היית

אוד מאוד פ

מאוד מאוד ח

שני פול, ול:

   אבל, 

יק עד שלא י

 בידיעה על ז

יך אני עכש

ברה. פול הי

ורה מאוד פ

יי? וחלק מה

רוויחה היו

ם נמכרו כר

".ה בתצהיר

עמ 8/7/2013

כתי להעביר

  כתאות.

,  

 פול זה ל

ה. יש שמה

 איך אתה יכ

  ת לזה?

אתה צריך

-תל אביב 

ל בע"מ ואח'

  מן ואח'

היו מספיק ה

עולה עסקיים

 מסיבה מא

זה נקודה מ

ק. אמרתי לפ

על פה לצערי

פקיד את השי

ד את השיק

רעיון שלו אי

  ד.

ביר כסף לחב

ה מדבר בצו

ISRA או.קי

S-ISRA הר

שרות מופעי

מו כתב את זה

3וקול מיום ט

לשלם, המשכ

ת זה באסמכ

אתה המשכת,

 לחברה זה

ר כסף לחבר

רתי לחברה.

ש אסמכתאות

  פ.)

כתוב שם ש

  
המחוזי בת

בטיג איי אל

נ' זילברמח'
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אר, לחברה ה

משיתופי פע

השיק חזר

לא בוטל. ז

תי את השיק

וזה כמובן בע

ממך לא להפ

שהוא הפקיד

ה חלק מהר

ן לי כלום ביד

צריך להעב

ברה. החוזה

STAGE-A ת

STAGE - ש

התקיימו עש

בעצמ ם. ופולי

פרוט(              

א הפסקתי ל

ה והראיתי את

אתה, אתה, א

עביר כסף

שכתי להעביר

 שקל שהעבר

 לשלם אם יש

ם הרשיון" י.פ

  קשה.

קריא לך. כ

  ודש.

 המשפט ה

יס בע"מ נ' ב

יס בע"מ ואח

5

ינואו, בחודש

ק הכנסות מ

יר כסף. ה

אגב השיק

 באתי וביטלת

מבקש ממנו

אני מבקש מ

. ובעצם זה ש

 לו כיסוי. זה

ת חוזה כי אי

ם, פול היה

יר כסף לחב

ברה שנקראת

מהעמלות ש

ס לחברה. 

ת אלפי שקלי

                     

קודם כל לא

ה כל התקופה

אומרת? אאת

שהפסיק להע

ל הזמן המש

 שישים אלף

ד שהפסקתי

סכם"הל( 3.1

א לי אותו בבק

א רוצה להק

אלף שקל לחו

  א. לא.

בית
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עכשיו

מספיק

להעבי

דרך א

כי לא

שאני 

אחד,

כיסוי.

יהיה

להפרת

ושתיי

להעבי

יש חב

חלק

להיכנ

במאות

                     

טוב. ק  ת:

לחברה

מה זא  ש:

מי ש  ת:

אני כל

מאות

ולהגיד

...  

1סעיף   : 

תקריא  : 

אני ל  :

מאה א

לא. לא  :

6440-03-11

6758-11-11

                     

ת"

ש  

ת  

ש

ת:

ש

ת:

  

  

  

1 ת"א
  

1 ת"א
  

   

          

  



 

         השני 

    

  ה?

 או.קיי? 

ב לדייק 

 שלי לא 

קום לא 

ה היתה 

   תה

53(  

 יחשב הצד 

ת הח"מ 

       עימו, 

ה לח"מ 

בקשרים 

עולה עם 

לבד של 

  יפו -

'  

 הרישיון הזה

  

יא לא שלי, 

 כסף. חשוב

. אם השותף

סף, בשום מ

ק אם החברה

היא כבר היית

3עמ'  8/7/201

   .וד ביחד

ה אשר בה 

  :ך

שת הטעו את

 ההתקשרות

בדה שהתגלה

הוא מחזיק ב

ת שיתוף הפע

 ספורים בל

-תל אביב 

ל בע"מ ואח'

  מן ואח'

  ף הזה?

של מי הסכם

מך.ומטית מ

ל אוויזרט, ה

קריאופוליס

דברים האלה.

ך להעביר כס

  סכם.

עביר כסף רק

  יווחית.

ם שלו אולי ה

13וקול מיום 

ולים עוד לעב

הקשר בעמדה

ת הסיבות לכ

 פול והמבקש

ם בטרם

, ולאור העוב

לטענתו כי ה

 להפסיק את

אחר חודשים

  
המחוזי בת

בטיג איי אל

נ' זילברמח'
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ביר את הכסף

ק מה כתוב. ש

הוא עבר אוטו

שלי ושל פול

 להעביר לק

שוב לדייק בד

ה שהוא צריך

 פה את ההס

יה צריך להע

  . כתוב.א

   ריווחית?

א לא היתה רי

ר את החלקים

  חית.

(פרוטו           

שהם אינם יכו

לסיים את ה

את א זילברמן

ור הגילוי כי

צגים כוזבי

ת המבקשת,

תו גם ביחס ל

חליט הח"מ

Lוזאת לא ,

 המשפט ה

יס בע"מ נ' ב

יס בע"מ ואח

6

המשכת להעב

ליחה. תדייק

LT לאחר שה

זה שותפות ש

פות צריכה

ם האלה. חש

ר כסף לחברה

שאני הפרתי

שפול הי נכון

  ית?

  ון?

א לא. לא. לא

LTP תהיהי

 דע. אם פול,

ומר לך שהיא

ל היה מעביר

ת להיות ריווח

                     

שנו הצדדים 

יה מעוניין ל

גיאמפרט  /23

 מסוים, לאו

ו בפניו מצ

כישלון תוכנת

ל הטעה אות

ם הבידור, הח

LTPמסגרת

  ."ת

בית
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אתה ה  :

לא. סל  :

TPשל   : 

:  LTP

השות

בדברי

מעביר

אומר 

האם נ  :

ריווחי

  לא.   :

לא נכו  :

לא. לא  :

Pהאם   :

לא יוד  :

אני או  :

אם פו  :

הופכת

                     

הבי 2011אר 

הי הצדדיםמ

  ההסכמים. 

3/2011/מיום 

בשלב  .25

והציגו

לאור כ

כי פול

בעולם

פול ב

פעילות

6440-03-11

6758-11-11

ש

ת:

ש

ת:

ש

ת:

ש

ת:

ש

ת:

ש

ת:

                     

ינואבחודש 

  

כל אחד מ

כמפר את ה
  

מבתצהירו 

  

"5

  

1 ת"א
  

1 ת"א
  

   

          

  



 

  מן:

      

      

   ם כך 

  בהם

 טיסים

גיא זילברממר 

וביקשת 

      ה נכון? 

הרישום, 

 כתובה 

קתי את 

       בסעיף 

להפסיק 

סתך גיר

   נכון?

רת בכל 

 בהסכם 

ף למרות 

ך חודש 

הכספים 

  . "טוס

וא נעזר לשם

היעזרניסה ל

ערוכת הכרט

  יפו -

'  

סעיף זה אומ

ו נית לשותף

 רשיון. זה

, את דמי ה

שהיא מרות

ם לא הפסק

  ה.

אתה כותב

שבו החלטת ל

 דצמבר לפי 

מי רשיון. זה

דצמבר העבר

  דמי רשיון?

בל את חלקי

העברתי כסף

סכם. במהלך

ת העברת ה

מערכת הכירט

אחרות כשה

נ פול אוויזרט

לתע  אפריים

   

-תל אביב 

ל בע"מ ואח'

  מן ואח'

בהתייחסו ל 

אתה לא פנ

העביר דמי

את הכספים,

הפסקתי" ל

דוייק. מעולם

קיימת ופעילה

כשא –ך

השלב הזה ש

ר בסוף חודש

ת להעביר דמ

  נואר.

אוגוסט עד ד

 לא העברת ד

קידי היה לקב

י ההסכם וה

 על פי ההס

 להקפיא את

ת שלי לגבי מ

ש אופציות א

פ ובהסכמת 

יניב בןוגר

.קראופוליס 

  
המחוזי בת

בטיג איי אל

נ' זילברמח'
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ההליך הזמני, 

–לתצהירך

הפסקת לה

העביר לו א

  שלך?

ם המילה "ה

המינוח המד

רה, החברה ק

לתצהירך 25

תאשר לי שה

 לכל המאוחר

ינואר  הפסקת

לינ 25-הוא ב

 את זה שמא

בחודש ינואר

שים כי תפק

חובתי על פי

העביר כסף

מהמבקשת

ר את הטענות

לחפש ילברמן

, בידיעתולכן

   .כנה

עידו אונשל 

פים לתוכנת י

 המשפט ה

יס בע"מ נ' ב

יס בע"מ ואח

7

במסגרת ה ,1

 25 לסעיף

רד פשוט ה

שהפסקת לה

ת עם השותף

א מסכים עם

יר, זה לא ה

לות של החבר

5 לסעיף

ב מסוים" ת

פעילות הגיע

חילת חודש י

יך המדוייק ה

אתה מסביר

 דמי רשיון וב

תי בכל החוד

מילאתי את 

ד השני לא 

ר ביקשתי 

ש עד שנסדיר

גיא זי החל 

אחר שקודם ל

שפר את התוכ

 המשותפת ש

 למצוא תחלי

בית
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12/4/2011ום 

באשר  ש:

להיפר

לפני 

דיברת

אני לא  ת:

בתצהי

הפעיל

באשר  ש:

"בשלב

את הפ

כי בתח

התאר  ת:

איך א  ש:

חודש

העברת  ת:

אני מו

שהצד

דצמבר

למבקש

גםאשר בו  

, לא אפריים

לשא פתרונות 

ר כי נסיעתם

היתה במטרה 

6440-03-11
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ביובעדותו  

ש"

ת  

ש  

ת  

ש  

ת  

  

שלב זה ה

בן באחים

כדי למצוא

  

כבר נאמר

בארה"ב ה

   

  

1 ת"א
  

1 ת"א
  

   
  

 

  

 

  

  

  

  



   

 

   

    

רה"ב,     

           כובדה 

       עובדת. 

      תף שלי 

    אופוליס 

בוא נלך 

רק אותי 

זאת עם 

 '64,63 (  

רטוסים באר

אשר לא כ 

  ההסכמים. 

ף ינואר 

  עצם.

עידו וזו 

זילברמן 

אמר לי: 

  שלך".

פוליס". 

  ).156מ' 

 החברה 

  ).13עמ' 

  יפו -

'  

של פול לא

 אתה השות

נה של קריא

לטופטיקס, ב

סגר אותי, זר

ה פעילות כז

עמ 8/7/2013

  ם.

 תוכנות הכר

 מחאההוה 

יע על ביטול ה

 לקראת סוף

פש, תמים בע

   מהתחלה.

קיבל יעקב מ

    

אמר לי גיא ז

י אותו. הוא א

של התוכנה ש

תך ואת קראופ

עמ 9/4/2013ל 

רויאני בתוך

ע 10/4/2013 

-תל אביב 

ל בע"מ ואח'

  מן ואח'

שהתוכנה ש

י לו: פול,

ף שלי התוכ

בוא נלך ל חר.

תו רגע הוא ס

ן, אני אעשה

3טוקול מיום 

 הגיעו לקיצם

לכנס פריים

עקב קרייף

תאימה להודי

הגיעו בעצם

י בן אדם טיפ

שרימו אותך

 לי מייל שק

על שם בטיג.

קצר אחד שא

ונות שפגשתי

 של העתקה ש

 צריכים אות

(פרוטוקול

היה סוס טר

  וכנה".

וטוקול מיום

  
המחוזי בת
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נ' זילברמח'

75מתוך  58

תי באמת ש

פול ואמרתי

אתה השותף

ש פתרון אח

או.קיי? ובאות

ז אמרתי: כן

(פרוט              

קשר ביניהם 

ר ויניב בן אפ

אוויזרט ויע

הזדמנות המת

 החותכות ה

ב כמה הייתי

אתה שם לב ש

  אה:

יעקב, הראו

כתובת מייל ע

ר לי משפט ק

עמים האחרו

צאים בשלב

נחנו כבר לא

  אוד ציני".

 

בור שעידו ה

לגנוב את התו

(פרו    

 המשפט ה

יס בע"מ נ' ב

יס בע"מ ואח

8

  רמן:

ברגע שראית

 שפניתי ל

ריאופוליס. א

ובה בוא נחפ

מות אחרים א

המדרגות. אז

  ."ם

                     

ותפות והקהש

עידו אונגרל 

פולם של 

ו מבחינתו הה

העובדות

2011.  

ששמתי לב

ובדיעבד, א

הוא רא מה

הראו לי, י

שהגיע מכ

וזה הזכיר

באחת הפע

"אנחנו נמ

"ובעצם אנ

זה היה מא

   

... אני סב

שלנו כדי ל
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גיא זילברמר 

.... וב  ת:

ואחרי

לא קר

לא טו

למקומ

מכל ה

אחרים

                      

ש הבין ויזרט

המשותפת של

תם ועדכונם

, היו2011אר 

  א אומר:

 מתורגמן:

 מתורגמן:

 מתורגמן:

' השופט:כב

 מתורגמן:

 מתורגמן:

 ן:מתורגמ

 ת.

6440-03-11

6758-11-11

בעדותו או 

ת"

    

פול אווגם  
   

נסיעתם ה 

ללא ידיעת

בחודש ינוא

בעדותו הוא
  

"מ

מ    

מ    

כ    

מ  

מ  

מ  

 

  

"ת

 

  

1 ת"א
  

1 ת"א
  

   
 
  

  

 
 
 

  



             

 

טעמם 

      בטיג 

     עתקו 

     

            לברמן

  

ו/או מי מט ם

  כנה זו.  

חברת עות

כלשהם שהוע

תוב פה 

ולו היה  

סודותיה 

    וד יקר. 

      ון שקל 

  ).25עמ' 

גיא זילר 

 לתוכנה 

בכתובת 

שר עם 

הכרטוס, 

מובילות 

הציג את 

     רצינית. 

ת הדואר 

וגם לא 

       חברה 

ל עצמה 

  יפו -

'  

רונן בן אפרים

ב ייחודי לתוכ

באמצעברמן 

ה רכיבים כ

לתביעה. כ 2

ר המיזם כו

רמה את ס

."  

יה סוס מאו

 חצי מיליו

  ם אחר...".

ע 8/7/2013ם 

, מסבירטיג

אלטרנטיבה

שה שימוש ב

עת שיצר ק

ום תוכנות ה

בינלאומיות מ

עידו היה לה

בינלאומית 

תמש בתיבת

ה ברשותו, ו

LTשהינה ,

אינטרנט משל

-תל אביב 

ל בע"מ ואח'

  מן ואח'

ריניב וו/או  ג

כלשהו ברכיב

, שגיא זילב

מכילה קסיט

22תך לסעיף 

יעבד התברר

 לגזול במר

ל אקרופוליס"

יות, שזה ה

לך משקיע

י? בשום מיזם

רוטוקול מיום

בטוני של 

מציו למצוא א

שת, עידו עש

של בטיג, בע

עוסקות בתח

ום לחברות ב

פניותיו, על ע

עם חברה ב

ול היה להשת

gm שהייתה

TPרוני של 

ין לה אתר א

  אודותיה.

  
המחוזי בת
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חברת בטיגו 

 עשו שימוש כ

עקב קרייף,

טטופתוכנת

   נכונה.

 להפנות אות

"בדגדולה:

יאני שנועד

הרוחניים של

 פשוט בצינ

דם לא הול

יאני. או. קיי

(פר      

ר האלקטרו

 במסגרת מא

של המבקש

אלקטרוני ש

נלאומיות שע

  ין כל פגם.

 על מנת לגר

 ברצינות לפ

י שעובד ע

ו עידו לא יכ

mailני של

ואר אלקטר

, אשר אף אי

לערוך בירור א

 המשפט ה

יס בע"מ נ' ב

יס בע"מ ואח

9

ו/או זילברמן

ו/או אופוליס

זרט ויעוי או

שתה ו/או 

וכחה כבלתי 

 א זילברמן:

אני רוצה  :

בהדגשה

טרוי סוס

ה וקנייניה

אני אענה

כי בן אד

בסוס טרוי

   

עשה בדואר

23/:  

יובהר, כי

הכושלת ש

הדואר הא

חברות בינ

ך אוגם בכ

יוסבר, כי

להתייחס

עצמו כמי

לצורך כך

האלקטרונ

בתיבת דו

לא ידועה,

שבו ניתן ל

בית
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גיא זבפני, כי 

תוכנת קראת 

פולתם של 

 את התוכנ

, הראופוליס

גיאשאל והשיב 

עו"ד רינגולד

.  

: 

שימוש שנע

3/2011/מיום 

50. 

51. 
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לא הוכח ב

העתיקו את

  

התרשמות

מעתיקים

מתוכנת קר

  

בעדותו נש
  

"ע

...

ת:

 

  

באשר לש

מבתצהירו 

"0

  

  1

  

1 ת"א
  

1 ת"א
  

   



 

  

         את  ק

                

  

 

לקטרוני 

ג ייעצה 

 בתחום 

ת הדואר 

       מוכרת,

     הברית 

עילותה. 

       לסייע 

לאומיות 

רק קור אלא

יא חלק 

הרישיון 

back        

      התוכנה, 

   פציפיות 

 LTP( .  

back        

      ל מידע 

של מידע 

  ה).

ה כוללת 

ום שלב 

התוכנה, 

."  

  יפו -

'  

ת הדואר האל

 כזכור, בטיג

אלטרנטיבה

בעניין כתובת

 בינלאומית

יף בארצות

ע אודות פע

עשוי היה

 חברות בינל

את קוד המק

  

נת מחשב הי

מבצע בעל ה

office -  ל

ם את ה

לדרישות ספ

ננו, לקוחות

office- ל

"חות ולקבל

בתוכנה (למש

צעות התוכנה

תוכנה אינה

 כאמור, בשו

המקור של ה

יקשו לקבלה"

-תל אביב 

ל בע"מ ואח'

  מן ואח'

תמש בכתובת

.יגות לו בט

 למציאת א

ה לסייע גם ב

ינה חברה

, בעלת סני

לה ובו מידע

של בטיג ע

י עידו אצל

א לא קיבל 

שות בתוכנה.

ba של תוכנ

שים אותם מ

ות הגישה

ון להתאים

יימים בה, ל

וכנה (בעניינ

עות הגישה

 להפיק דו"

משתמשים ב

שבוצעו באמצ

Bac של הת

של התוכנה.

גישה לקוד ה

שה כזו ולא בי

  
המחוזי בת

בטיג איי אל

נ' זילברמח'
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ש עידו להשת

כימה להקצו

שרעידו בק

והיא הסכימה

ני. בטיג הי

טין מצוינים,

נטרנט משל

 בשמה ש

דלתות" בפני

  ה".

שהוא ברמן

 משתמש ברש

  ב:

-ack office

ד מהשימוש

רק באמצעו

על הרישיו

אפיונים הקי

תמשים בתו

 רק באמצע

ל הרישיון

ש לציבור המ

קף המכירות ש

-ck Office

וד המקור ש

 לא הייתה ג

ו צריכים גיש

 המשפט ה

יס בע"מ נ' ב

יס בע"מ ואח

0

על כן ביקש

אותה הסכ

לח"מ ולע

הכרטוס, ו

האלקטרונ

עם מוניט

ואתר אינ

השימוש

פתוח ד"ל

אליהן פנה

גיא זילביר 

ותו מקבל כל

הוא כותב /23

-הגישה ל

בלתי נפר

בתוכנה. 

יכול בע

על פי הא

של המשת

כמו כן,

יכול בעל

שאינו נגיש

אודות היק

-הגישה ל

גישה לקו

למשיבים

הם לא היו

בית
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5. 

ובעדותו הס

או סה לתוכנה

3/2011/מיום 

54. 

5. 
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52

  

בתצהירו ו

קוד הכניס

  

מבתצהירו 

  

"4

  

55

  

  

1 ת"א
  

1 ת"א
  

   



 

        פשרה

    

ת בזמנו 

B.  

רכת הוא 

  ).67עמ' 

פלא א ברמן

התוכנה 

ם ביקשו 

התוכנה 

      ו, כלפי 

  כנה.

ולהעביר 

  יפו -

'  

סמה שקיבלת

BACK OFF

שנכנס למער

ע 8/7/2013ם 

גיא זילבבל 

המקור של 

ה טוען שהם

  וכנה שלך.

יק את קוד 

 כלפי עידו

מוד את התוכ

ת התוכנה ו

-תל אביב 

ל בע"מ ואח'

  מן ואח'

קשה שהסיס

FICE - ישה ל

שכל בן אדם ש

רוטוקול מיום

ה אותה קיב

 שאת קוד ה

א מסרת. אתה

ק את קוד התו

 יכלו להעתי

פי האנשים,

לל לא רצו ללמ

או ללמוד את

  
המחוזי בת

בטיג איי אל

נ' זילברמח'
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אשר לי בבק

  ליס.

סמה נכון? גי

LOGI מה ש

  ל...".

(פר      

קוד/הסיסמה

  ה:

ם איתי גם

  ה אומר,

אופוליס. לא

  סרת. נכון?

יכלו להעתיק

 אם הם לא

 טענת כלפ

מן, שהם בכל

חננת שיבוא

 ענה לך נכון.

 המשפט ה

יס בע"מ נ' ב

יס בע"מ ואח

  :א זילברמן

עכשיו תא

מקריאופול

  כן.

קיבלת סיס

Nקיבלתי 

צריך לקבל

   

כי ה קרייף

ולסודותיהכת 

... ותסכים

אפילו אתה

  שלי?

כן של קרא

אבל לא מס

  בטח.

אז גם לא י

  אני לא,

אני שואל

  שלך?

  לא.

  תודה.

אתה גם

מר זילברמ

  נכון.

אתה התח

  להם,

נכון. הוא ע

בית
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בעדותו נש 

"ש

ת:

ש

ת:

 

  

בעדותו א

כניסה אל 

  

"ש

ת  

ש  

ת  

ש  

ת  

ש  

ת  

ש  

 

ת  

ש  

כ  

  

  

1 ת"א
  

1 ת"א
  

   

 

  



 

 

       

  

 ללמוד? 

      יו אצלך 

יך אתה 

ן פעמים 

 השמות 

      י להם 

       שמה? 

 63 ,64.(  

כל קבלן 

  ).124מ' 

  יפו -

'  

ב לך תוכנה,ו

הוא לא רוצה

כנה. הם הי

נו"? אי אות

ס ישבנו המון

א אזכיר את

הם, הראיתי

 המסחריים

  ? זה א', ב'.

  חר כך,

  ד".

עמ'  9/4/201

  ה מובייל.

ה מעביר לכ

עמ 9/4/2013ם 

-תל אביב 

ל בע"מ ואח'

  מן ואח'

שהו רוצה לגנו

לגנוב, איך ה

צו לגנוב תוכ

תנו, תלמד

ת קראופוליס

 ועידו. אני לא

ואמרתי לה

ה הסודות

 הם עובדים?

  למדו?

  ה.

  ו?

ך זה עובד. אח

 ת התוכנה?

ראו שזה עובד

3טוקול מיום 

IPI.  

ות כאפליקצי

ל מקרה אתה

  י זה.

  י".

רוטוקול מיום

  
המחוזי בת
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 למי אם מיש

וא לא רוצה ל

כון שהם רצ

 "תלמד אות

  ת זה?

אני וכל חברת

ברה של גיא

כל פעם. ו

תמשים? מה

ם שיש? ואיך

למדו או לא ל

ימתי סליחה

דו או לא למד

זה עובד ואיך

באו ללמוד את

א למדו. הם ר

(פרוט 

-לעידו את ה

 מתכנן לעשו

בכל IPI - ה

 לא משנה מי

לא קריטי  זה

(פר     

 המשפט ה

יס בע"מ נ' ב

יס בע"מ ואח

2

תסביר לי

  כן.

אז איך הו

אם זה נכ

כל הזמן.

מסביר את

  או. קיי.

קודם כל, א

חבה עם כל

שלהם כ

איך משת

מה הכלים

אז הם כן ל

אני לא סיי

הם כן למד

הם ראו שז

אז הם כן ב

לא. הם לא

   

אני נתתי ל

  כן.

ומה שאני 

  או. קיי.

אבל את ה

משנה, זה

הכלי הזה
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"ת               

ש

ת:

ש

 

ת:

 

  

  

  

  

  

  

1 ת"א
  

1 ת"א
  

   

          



 

         ,מהם

חברה 

   

            

דים ולקבל מ

שישמרו בח ת

  ת עליו.

ב להגיד 

 את זה, 

      ל הזה, 

יסמאות 

י הייתי 

בן אדם 

       ה היה,

ני ועידו, 

      מחזיקה 

  יפו -

'  

 לפנות לעובד

תבקשו על מנת

שדיברת 2.1ג 

ור, שאני חייב

ת ולא, יש לך

 שיש במייל

קש את הסי

"I W כי אני

תי גם הב

, אבל זה"

 במקום שאנ

דו, ואני מ

  קהל.

-תל אביב 

ל בע"מ ואח'

  מן ואח'

התבקשה  ם

, וכי אלו הת

תייחס למוצג

ה שהוא תיאו

מייל בפשטות

כל מה –

אלכסיי לבק

  לך.

.  

ILL KEEP

אני היית .

IT WILL 

ה שזה יהיה

עוזרת לעיד

יהיה פתוח לק

  
המחוזי בת

בטיג איי אל

נ' זילברמח'
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פרלה אבירם

יסמאות אלו

אני רוצה להת

 תיארת איזה

קורא את המ

ם ולא יער

ה ליעקב ולא

י לשמור אצל

"I WILL K

 

  ה בזה?

"P ITא, כן,

.לת המשרד

  סטרטיבי.

"BEרת,

המטרה הייתה

ר מי שע

 יניסטרציה.

אצלי, זה לא י

 המשפט ה

יס בע"מ נ' ב

יס בע"מ ואח

פנה על פיה 

  רכת.

ל שימוש בסי

   אבירם:

תגידי לי, א

  כן.

תראי, את

לך, שאני ק

ולא דובים

שאת פונה

הם כדישל

  נכון.

KEEP IT"

נכון, נכון.

מה הבעיה

הבעיה הי

גם מנהל

האדמיניס

  נו?

זאת אומ

לחלוטין ה

אני בתו

את האדמי

  נו?

זה יהיה א
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 באשר לטענ

ותיהם למערא

שלא נעשה כ

  .אבירם ה

פרלהאשרת 

   ש:

   ת:

 ש:

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 
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הוא הדין

אאת סיסמ

  

חולק ש אין

פרלהאצל 

  

בעדותה מא

  

"ש  

ת    

ש  

ת:

ש

ת:

ש

ת:

ש

ת:

ש

ת:

  

  

  

  

1 ת"א
  

1 ת"א
  

   
  



 

               

           

 

"I W.  

 וזה מה 

ה נשאר 

או שהוא 

       לא, בל,

      שה לזה. 

 מספרי 

      וכח את 

קתי בזה 

 – 86.(  

  יפו -

'  

WILL KEEP IT

I W, ליחה,ס

ביטחון, כי זה

  ל את זה.

  מייל הזה?

  מרי"?

הגיד ככה, א

  דו?

ה", כן. אב

היה לו גיש

ה יהיה, כמו

 מישהו שו

  א,

  מת?

א, לא התעסק

 84עמ'  /10/4

-תל אביב 

ל בע"מ ואח'

  מן ואח'

T WAS PAR

WILL KEEP 

עקב להרגיש

 הוא לא קיבל

יסחת את המ

  דו, כן.

לו שאת תשמ

א אמר לי לה

  לך", כן?

עיד ר אצלך",

שמרי את זה

 על זה שתה

הוא רצה שזה

  טים.

 אם פתאום

את הסיסמא

  ה, כן.

סביר בזמן אמ

מע לי, אני לא

2013/ל מיום 

  
המחוזי בת

בטיג איי אל

נ' זילברמח'
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RT OF THE D

IT AND THA

ור לגרום ליע

  ה היה.

שאתה רואה,

ת? רגע, את ני

קשה של עיד

"תגידי ל –לך

דעת אם הוא

ה יישאר אצל

ך, "זה יישאר

ר "את תש

אות דיברנו

ה מוחבא. ה

ו הקונטאקט

רת, שנגיד,

USERN או א

.  

הסביר את זה

ה נשמע לך ס

דה שזה נשמ

(פרוטוקול     

 המשפט ה

יס בע"מ נ' ב

יס בע"מ ואח

4

  נו?

DEAL נכון,

AT WAS"

שהיה אמו

  אצלי.

למעשה, זה

אבל כמו ש

את ניסחת

בעקבות בק

הוא אמר ל

אני לא יוד

אמר לי "ז

מי אמר לך

עידו אמר

אבל בוודא

זה לא היה

טלפון, כמ

זאת אומר

NAME-ה

  בדיוק.

שיהיה לו.

ככה הוא ה

הבנתי. וזה

לי, אני מוד

  בכלל".

     

בית
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: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

6440-03-11

6758-11-11

  

ש

ת:

 

ש

ת:

ש

ת:

ש

ת:

ש

ת:

ש

ת:

ש

ת:

ש

ת:

 

  

  

  

  

  

  

1 ת"א
  

1 ת"א
  

   

  

  



 

  . ליס

         

לקראופוכנת 

  צלם?

LOGIN 

PASSW 

       עושים 

א יכולים 

40 ,39.(  

 בתוכנה 

אתה גם 

  ).62מ' 

  יפו -

'  

אל תוכ לברמן

ערכת שלך אצ

   פעילים.

N -רנו את ה

  רכת שלך.

WORD - ה

מוש שהם

שהם יותר לא

0עמ'  9/4/201

משתמשים 

וכנה שלך, וא

עמ 9/4/2013ם 

-תל אביב 

ל בע"מ ואח'

  מן ואח'

גיא זילשה של 

  .ס

ם שימוש למע

. הם כבר לא

שים מיד סגר

P .שלהם  

 שימוש במע

LOGI  ואת

ום כל שימ

ת המערכת ש

  לכם?

13וקול מיום 

ום טיקטס,

.  

משתמש בתו

רוטוקול מיום

  
המחוזי בת
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את הגיש ליס

טופטיקסכנת 

  רים:

ום אין בעצם

שימוש בכלל.

מה שהם עוש

PASSWOR

,  

פשר לעשות

IN - י את ה

ב. אבל היו

  ת אחרת.

  חרת.

גרתם להם את

 במערכת של

  איזה שנה?

(פרוטו

ם עכשיו, היו

 טופטיקס...

וא היום לא מ

  ו אותה,

(פר     

 המשפט ה

יס בע"מ נ' ב

יס בע"מ ואח

5

קראופולגרה 

שימוש בתוכ ן

את הדב רייף

כלומר, הי 

היום אין ש

כשראינו מ

RD - ואת ה

  או. קיי.

ואי אפשר

היום אי א

שיניתיגם 

  שלהם,

לא חשוב

זה במערכת

מערכת אח

... מתי סג

להשתמש

  פברואר.

פברואר, א

2011."  

   

הם –ב' -ו

חדשה של

... אבל הו

הפסקת לו

  נכון".
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ס 2011רואר 

גיא זילברמן 

יעקב קראשר 

כב' השופט:

:   

.  

: 

 ב' השופט:

: 

 ב' השופט:

: 

 ב' השופט:

: 

.  

 ב' השופט:

: 

 ב' השופט:

: 

 ת:

 ב' השופט:

: 
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בחודש פבר

  

מאז עושה 

  

בעדותו מא

  

"כ  

ש  

  ...

ת:

כב

ת:

כב

ת:

כב

ת:

...

כב

ת:

כב

ת:

 

  
  
"ת

כב

ת:

 

  

1 ת"א
  

1 ת"א
  

   



 

כיחה 

       

ל ראייה המו

  

מחשבים 

      טיקס"? 

 '36.(  

 '88.(  

גם אתם 

שרות עם 

תי, אתם 

  ).61עמ' 

  יפו -

'  

 לא הביאו כל

.קראופוליס 

 למומחה מ

 של "טופט

עמ' 10/4/201

עמ' 9/4/2013

  ס.

רת: "רבותי ג

 שיש התקש

מרת: "רבות

."  

ע 9/4/2013ם 

  נית כלשהי.

-תל אביב 

ל בע"מ ואח'

  מן ואח'

. התובעים ס

מתוכנתלמד 

 האם פנית

ת התוכנה

13וקול מיום 

  ות".

3טוקול מיום 

ס לטופטיקס

פטיקס ואמר

חרי שגילית

טופטיקס וא

ל קראופוליס"

רוטוקול מיום

רת זכות קניינ

  
המחוזי בת

בטיג איי אל

נ' זילברמח'

75מתוך  66

נת קראופוליס

הועתק ו/או נל

, בבקשה,

שיבדוק את

 

  .שב, לא"

(פרוטו

יות פוזיטיביו

(פרוט  

קראופוליסשל 

פנית לטופ לא

. סליחה, אח

. לא פנית לט

ת הזכויות של

(פ                

על הפר טיקס

 המשפט ה

יס בע"מ נ' ב

יס בע"מ ואח

6

לתוכנל קשר 

כלשהו אשר ה

  ול אוויזרט:

תאמר לי

כלשהו ש

כן או לא?

אני לא חוש

   

  התובעים:

אין לי ראי

   

 פניה בנדון ש

  עקב קרייף:

לא פנית, ל

אחראים".

טופטיקס.

מפרים את

  לא".

                     

טופטנגד יעה 

בית
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אין כל ופטיס

 זו יש רכיב כ

פושאל והשיב 

 ש:

: 

ב"כ ה "ד עידן

 :עו"ד עידן

 

לא נעשתה כל

יעשאל והשיב 

 ש:

 ת:

                    

לא הוגשה תב

6440-03-11

6758-11-11

  

טו לתוכנת

כי בתוכנה

  

בעדותו נש

  

"ש

ת:

 

עו"ואישר  

"ע   

    

על כן גם ל 

עדותו נשב

"ש

ת  

                    

  

על כן גם ל 

  

  

1 ת"א
  

1 ת"א
  

   

  

 

  

 

 

  

 

  

  

             

 

  

  

  

  



 

      המוצר 

  מפתחת

 מכירת 

 SROם 

 הושקה 

גרסאות 

 בתחום 

 

   "גיא"), 

אל בע"מ 

אם יש 

אותה עת 

השתמש 

    שעניינו,

אמצעות 

יותר של 

נה שלה 

 רישיון 

  יפו -

'  

שמש מנהל

קס"), אשר 

Ticלרבות ,(

הכרטוס בשם

שונה שלה

פעם לפעם, ג

רותי תוכנה

 "קסטל"). –

 –מן (להלן 

ת בטיג איי א

ה לבדוק הא

 ששימשה א

ה הייתה לה

הם יוזמם, ש

ולמופעים בא

  רויקט").

ה מעודכנת י

גרסה ראשונ

חליטו לרכוש

-תל אביב 

ל בע"מ ואח'

  מן ואח'

ת הנני מש

"טופטיק –ן

cketingוס (

.  

ה בתחום ה

הגרסה הראש

ופטיקס, מפ

 מספקת שיר

–סים (להלן 

ר גיא זילבר

) ונציגי חברת

יקס בבקשה

מת יותר מזו

מטרת הפנייה

חדש אותו ה

 לאירועים ו

"הפר –להלן 

דו ובטיג גרס

וג 2006בשנת 

דו ובטיג הח

.  

  
המחוזי בת

בטיג איי אל

נ' זילברמח'
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  י דגן:

ים האחרונות

 בע"מ (להלן

תחום הכרטו

ת האינטרנט.

פיתחה תוכנ

ה"), אשר ה

 משיקה טו

  ה.

 טופטיקס 

 קסטל כרטי

פנו מר 2011

"עידו") –לן

) אל טופטי

רטוס מתקדמ

שנמסר לי, מ

רת פרויקט ח

ת כרטיסים

קם על ידם (ל

בפני גיא, עיד

תוחה החל ב

. גיא, עיד20

 של התוכנה.

 המשפט ה

יס בע"מ נ' ב

יס בע"מ ואח

7

אליכותב  /19

השני 11ך

ת טופטיקס

ות תוכנה בת

סים באמצעות

 טופטיקס פ

"התוכנה –

. מאז2000

ת של התוכנה

יםמספר שנ

וס לשותפות

 חודש ינואר

דו אונגר (לה

"בטיג") –

תה תוכנת כר

סטל. כפי ש

ה זו במסגר

יתר, במכירת

יוקאינטרנט ש

יקס הציגה ב

נה, אשר פית

009ה בשנת

וש בגרסה זו

בית
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5/2011/מיום 

במהלך  .1

בחברת

פתרונ

כרטיס

חברת  .

(להלן

בשנת

חדשות

מזה מ  .

הכרט

בסוף  .

מר עיד

(להלן

ברשות

את ק

בתוכנ

בין ה

אתר א

טופטי  .

התוכנ

הושק

לשימו
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מבתצהירו  

"1

  

2.

  

3.

  

4.

  

5.

  

  

  

  

  

1 ת"א
  

1 ת"א
  

   
  

 

  



       

         

    

 

            

      

 יכול           

 מהם 

גו ע"י 

            רבות 

רומתו 

 בהם 

           בטיג 

 ,וכנה

אחרת 

            ,שראל

 הגרסה 

ופטיקס 

      א, עידו 

ה לצורך 

 באותה 

       שמעתי 

ברה זאת 

אינוביניהם 

יבות לכך מי 

שהוצגותיות 

ו תקלות 

מיכולתו ותר

וגם חשדנגר 

חברתות 

הצוות של הת

  ה.

 התקשרות א

ם אחר ביש

  יפו -

'  

תיה, לרבות

עדי על ידי טו

הי של גיא

נה ששווקה

קס, ומדובר

  

היר זה לא

וצריה של חב

העסקי ב שר

   שותפות".

ואין כל חש -

תכונות המה

נגרמ אלו 

היה מאוכזב 

רמן ועידו אונ

ק, באמצעו

ה אין ביכולת

והובטחהצגה 

אין  ותפות"

עם גורם ט

-תל אביב 

ל בע"מ ואח'

  מן ואח'

כל גרסאותל

חה באופן בלע

רבות כלשה

ספק, התוכ

ת של טופטיק

חות נוספים.

 הגשת תצה

עילותה או מו

הקשכי  דדים

"הסכם הו "

-ל ההסכמים 

את ה חסרה 

סרונם של

הגם הוא  .תם

   .  שם

גיא זילברע"י 

היא להעתי

שאא גם הבין 

הוכפי שרמה 

"הסכם השו

פול אוויזרט

  
המחוזי בת

בטיג איי אל
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 התוכנה (על

רויקט) פותח

 ללא מעור

למען הסר ס

וכנה קיימת

גם ללקוח וקת

סמוך לפני

יס בע"מ ופע

  לי".

שני הצדבינו 

סכם הרישיון"

ביטול –אה זו 

  

 אשר הייתה 

בח .קיימות

טה על מכירת

אמנים ידועי 

ע L.T.Pברת 

 מטרתם ה

. הואאופוליס

התוכנה לרח 

ו  הרישיון"

או פוליס

 המשפט ה

יס בע"מ נ' ב

יס בע"מ ואח

8

ר לציין, כי

שה עבור הפר

מי מטעמה,

ציגי בטיג. ל

קט הינה ת

 ממש המשוו

ף, כי עד בס

רת קראופולי

ינם מוכרים ל

הב 2011אר 

"הסבטל את 

חלקם לתוצא

 .כךמלית על 

כזב מהתוכנה

כק  קרייף

פיקוח ובשליט

של  לארץתם 

זב מניהול חב

שכליאני"

תוכנת קראאת 

חותילפלהביא 

"הסכםטלו 

קראושל  
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למותר  .

שנרכש

או מ

או נצ

הפרוי

גרסה

אוסיף  .

על חב

כלל א

ינואחודש ב י

לביים וכי יש 

תרמו את  ים

ההודעה הפורמ

היה מאוכ מן

זרט ויעקב

בפ ,כרטיסים

בהבאת ויזרט

כהיה מאורט

סוס טרוי "

, אן אפריים)

, לעקב קרייף

ה, שמאז שבו

"סכם רשיון

  תוכנה.

6440-03-11
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6.

  

7.

  

כיברי לי 

עוד להתקי

  

שני הצדדי

שלח את ה

  

גיא זילברמ

פול אוויז

במכירת הכ

פול אוושל 

  

פול אוויזר

כי הם 

(האחים בן

יעבראשות 

הא ראייה

הסו/או "

לשימוש בת

  

  

  

  

  

  

1 ת"א
  

1 ת"א
  

   



 

         

 

      אופוליס 

רות עם, 

ילופיות. 

שימוש. 

התוכנה. 

  סף.

FRAN .      

    .אסטייג

 רישיון. 

  שלנו.

ל משרד 

חשבתם 

1 ,113(  

  יפו -

'  

ה של קרא

קה ההתקשר

תקשרויות חי

 רישיונות 

מכרתם את ה

  אמר,

ם מישהו נוס

 ,NCHISE

רת יש ישרא

FRA.  

את, הסכם

.  

ם המערכת ש

שיון עם כל

ם בעצמכם ח

  כסף?

12עמ'  9/4/2

-תל אביב 

ל בע"מ ואח'

  מן ואח'

אם התוכנה

חרי שהופסק

קשרתם בהת

ר, לתת לו

תו, דומה. מ

.  

ארץ. כי גיא א

ם קשורים ע

PARTNE  

FRANCHI

Cזאת אומר .

ANCHISEן

 לתת הרשא

ל התקשרות.

 

ר כרטיסים ע

 בהסכם ריש

 מאחר שאתם

כם הרבה כל

  את פול....

2012קול מיום 

  
המחוזי בת

בטיג איי אל

נ' זילברמח'
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ל אותך, א

בה, האם אח

L. האם התק

מישהו אחר

 בדיוק באות

מוש בתוכנה.

ו המון נזק בא

עובדתית. אתם

ERSנו המון

  תקשרתם,

ISE המון

CNPכת של

יש המוןטייג

רת, במקום

רה אחרת של

ל נכון שאם,

ש אתר שמוכר

 התקשרתם

 אחר בארץ 

, עשוי להניב

ריך לשאול א
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6758-11-11

הוא הדין ב

  

עתירתם ה

באמצעות

לקופתה ש

  

התובעים ש

  

הסכום של

הגם שהיו

שונים ובוצ

  

הוא הדין,

- ל יגל - מ

  

הוא הדין ב

של התובעי

  

א הוכח בל

גיא זילברמ

  

מכאן וכפוע

  

1 ת"א
  

1 ת"א
  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  יפו -

'  

  בתיק זה. 

  צדדים.

 

-תל אביב 

ל בע"מ ואח'

  מן ואח'

באשר הוגשה 

   אות.

, בהעדר הצ2

  
המחוזי בת

בטיג איי אל

נ' זילברמח'

75מתוך  75

א ביעה שכנגד

אין צו להוצא

2014ספטמבר

  ן לצדדים.

  

 המשפט ה

יס בע"מ נ' ב

יס בע"מ ואח

5

 :  

את התב רבות

  

אן ותוצאתו, 

ס 23, תשע"ד

ק מפסק הדי

בית

קראופולי 16

קראופולי 56

התביעותאת 

לר 5678-11-1

16440-03- . 

מר בפסק הדי

כ"ח אלול ת,  

 תשלח העתק

6440-03-11

6758-11-11

  סוף דבר 

  

א אני דוחה

  

11א. ת. -ב

  

11-ת.א  -ב

  

נוכח הנאמ

  

ניתן היום,

   

המזכירות

  

  

1 ת"א
  

1 ת"א
  

   
  

6. 

  

 


