
ככזת המשפט המחוזי ת.א. 703-08-09
מחוז מיונז

התובעות;

1. א.ל-<.ס אגודה להגגת יצירות סיגמטוגיפיות (1993) בע"מ
ח.פ. 511812364 מרח' דוד סחרוב 11, א.ת. חדש, ראשון לציון.

2. יונייטד קינג אחזקות (1999) גע"מ ת.פ. 512853391
בניין רב המכר, סינמה סיטי, צומת גלילות, ת.ד. 9040, רמת השרון [נודל]

3. גייי.סי.אס. קונטנט גע"מ ח.51293207.3 [אהבה קולומביאנית]
4. אולפגי הגייה ירושלינז בע"מ ח.פ. 510785322 [אהבה קולומביאנית]
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על-ידי ב"כ עוה"ד ד"ר שרה פרזנטי ו/או גור 1
̂ו עמית וולף 1 אריח ארמרניק מאו ערן פרזנטי ר
אצל משרד עוה"ד בלטר, גוט, אלוני ושותי 1
מרחוב יגאל אלון 96 תל-אביב 67891 1
טל': 03-5111111 (רבקווי) פקס: 03-6240436 1

-נגד- 1

הנתגע; דן אטוליו ת.ז. 301760146 1

1 .̂ \̂̂ .̂ ̂ץ. 61ח.01301012 0̂ו1.^^ ^6ח30101
61ח.63601ו/\0וח.^^\. 1
מרח* זלמן שזר 20, נתניה' 1

פסק דיו 1
הנתבע לא הגיש כתב הגנה תוך המועד אשר גקבע לכך בדיו ובהזמנה אשר הומצאה לו כדין, ולפיכך, על יסוד 1

פרשת התביעה אשר לא נסתרה, ובהתאם לתקנה 97 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד- 1984 הנני מחליט/ה 1

ו לפסוק לתובעת את הסעדיס הבאים: 1

1 1.ניתן בזאת צו מניעה קבוע כנגד הנתבע ו/או מי ממנו ו/או מי מטעמו ו/או במקומו ו/או כל מי שפועל 1

ו בהנחייתו, בין במישרין ובין בעקיפין, להימנע מלשעתק ו/או לשכפל ו/או לשווק ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או 1

1 להציע למכירה ו/או לסתור ו/או לתווך ו/או להפנות ו/או לקשר ו/או לבצע כל פעולה אחרת בסרטים מקוריים 1

1 כהגדרתם בכתב התביעה שלתובעות הזכויות בהם, שהזכות הבלעדית לעשייתה נתוגה לבעל זכויות היוצרים 1

1 בלבד, בתמורת או שלא בתמורה. 1

1 2.בכלל זה ניתן בזאת צו מניעה קבוע על פיו על הנתבע ו/או מי ממנו ו/או מי מטעמו ו/או במקומו ו/או על כל מי 1

1 שפועל בהנחייתו לבצע פעולות כגון הפצת ו/או המרת הסרטים המקוריים כהגדרתם בכתב התביעה שלתובעות 1



ע1ס ו/או £0?4!1 ו/או הזכויות בחס לקבצי מחשב מכל סוג שהוא, ביו היתר קבצים מסוג 1\£. ו/או̂ 

ס0/1כ ו/או 00^3 ו/או ס0/י ו/או 0?נ ו/או 1X1 ו/או 8111 ו/או כד\ס ו/או כל סוג אחר של קובץ

מחשב/דיגיטלי שניתן לאחסן בו ו/או להציג ו/או להשמיע ממנו ו/או באמצעותו את הסרטים ו/או, שמהווה

קובץ תרגום מפר שידוע טכנולוגית כיום או שיהיה ידוע בעתיד (להלן; "קבצי מחשב"), שלתובעות ו/או למי

מהן זכויות בהם, בין במישרין ובין מכוח העברה ו/או ייצוג של בעלי זכויות היוצרים המקוריות בהם, וכל זאת

ללא הרשאה כדין מאת התובעות או מי מטעמן תוך שימוש בסרטים ו/או קטעי סרטים מקוריים כהגדרתם

בכתב התביעה שלתובעות זכויות בהן כאמור לעיל לצורך המרתם תוך שימוש בתוכנות מחשב מתאימות,

לקבצי מחשב מפרים (להלן: "קגצימ מפרים או קגצי מחשג מפריס או תמרה מפרת") לצורך הפצתם ברשת

האינטתט בין היתר באמצעות אתרי האינטרנט המפרים שמפעיל הנתבע ו/או תוכנות לשיתוף קבצים ו/או |

קישורים מפרים המסייעים להפצת הקבצים המפרים בין משתמשי האינטרנט.

3.ניתן בזאת צו מניעה קבוע על פיו על הנתבע ו/או על מי שפועל מטעמו ו/או במקומו ו/או כל מי שפועל |

בהנחייתו, בין במישרין ובין בעקיפין, להימנע מלפנות לאחרים ו/או להזמין אחרים, להמיר ו/או לשעתק ו/או 1

לשכפל ו/או להפיץ, לשווק, למכור ולהציע למכירה בתמורה או ללא תמורה את קבצי המחשב המפרים. 1

4.ניתן בזאת צו מניעה קבוע שיאסור על הנתבע ו/או על מי שפועל מטעמו ו/או במקומו ו/או כל מי שפועל ו

בהנחייתו, בין במישרין ובין בעקיפין, להמשיך ולהפעיל ביו היתר את אתרי האינטרנט המפרים הידועים 1

̂י שמופעלים על־ידי 1 01.1̂!>07163מ1.̂¥ ̂*ח*\ ו-  ̂. :161ז.33012י01ו1. למבקשות עתה: #ם.3401ז110.^

הנתבע שמציגים ו/או מקשרים ו/או מכילים את או מפנים אל הקבצים המפרים כהגדרתם לעיל (להלן: 1

1 
"האתרים המפרים"].

5.למען הסר כל ספק, כתובות האתרים המפרים הן הכתובות המוכרות לתובעות במועד הגשת התובענה דנן 1

ויתכן כי הנתבע יעביר את האתרים המפרים לכתובות אחרות ועל כן צו המניעה הקבוע כנזכר בסעיף זה יחול 1

לגבי כל כתובת אינטרנט ידועה או לא ידועה שמפעיל או יפעיל בעתיד הנתבע ו/או על מי שפועל מטעמו ו/או 1

במקומו ו/או כל מי שפועל בהנחייתם, בין במישרין ובין בעקיפין, ואשר מבצע פעולה או פעולות שמוגדרות 1

1 
בתביעה זו כ"פעולות מפרות".

6.ניתן בזאת צו מניעה קבוע המורה לנתבע ו/או על מי שפועל מטעמו ו/או במקומו ו/או כל מי שפועל בהנחייתו, 1

בין במישרין ובין בעקיפין, לחדול מפיתוח ו/או "שדרוג" ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הפצה של התוכנות 1

1 
המפרות ו/או האתרים המפרים.

7. הנתבע ישלם לתובעות פיצוי בסך 200,000 ¤, בגין הפרות זכויותיהן של התובעות שביצע הנתבע, בצירוף 1

הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום פסק הדין ועד למועד פירעון מלוא התשלום בפועל. 1

̂ן את אגרת בית המשפט ששילמו התובעות 1 / ויי *, 1 ן "זז ו 8. הנתבע ישלם לתובעות רתיאו-ת $¥**

בסך 2,500 ¤ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום תיווצר ההוצאות הנ"ל ועד לסילוקן המלא בפועל. 1

9.חנתבע ישלם לתובעת שכר טרחת עו"ד בסך 30,000 ש"ח בתוספת מע"מ ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק 1

1 > /
בגין הסכום הנ"ל, וזאת מיום מתן פסק הדין ועד ליום פירעון התשלום המלא בפועל. י

1 / .2009 
^ 

̂ להוד#£ ניונו בהעדר הצדדים ביום 

̂זי^מלכז 1 שופט/ת ביו^^^ל^^^מ

1 *£*"*
1 —.̂ 3




