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 מ"מוסיקה בע. אם סי. אן. 1 
 מ"הד ארצי בע. 2
 מ"הליקון בע. 3
 מ"פונוקול בע. 4
 מ"למסחר בע. אי.אן.בי. 5
 מ"המון הפקות בע. 6
 מ"ישראפון תעשיית תקליטים ופלסטיקה בע. 7
 מ"בי בע.די. 8
 מ"בע) 1986(אקו הפקה ייצור והפצה . 9

 מ"פי בע. אם. אי. 10
 מ"נע נע דיסק בע. 11
 מ"בעעננה . 12

בעניין
: 

  ד"כ עוה"י ב"ע שרה פרזנטי התובעים
   - נ ג ד - 
  36798452 .ז.ת אלי עמר.  1 

  ד"כ עוה"י ב"ע צרפתי רונן הנתבע 
   - נ ג ד - 
 
 

  512832742. פ.מ ח" סמייל תקשורת בע012. 2
  512244302. פ.מ ח" ברק בע013ן 'נטוויז.  3
  512133729. פ.מ ח"בזק בינלאומי בע. 4

 

     משיבות פורמאליות
  

 

 החלטה
 

לפי בקשת התובעים ובהסכמת , ל" בהליכים הנ18.2.08בהמשך לדיון מיום  . 1

שהן ספקיות שירותי , 4 - ו3, 2אני מורה למשיבות הפורמאליות , הנתבע

לחסום באופן יזום גישת גולשים באינטרנט מישראל לאתר המפר , אינטרנט

com.httpshare.www ,  דהיינו לחסום את כתובת האתר כך שגולשים העושים

לא יוכלו להיכנס מישראל לאתר , שימוש בשירותי המשיבות הפורמאליות

ל ולהמשיך להפיץ באמצעותו תכנים המפירים את זכויות היוצרים "המפר הנ

 .  התובעות-של המבקשות 
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העתק במישרין (פורמאליות תדווח בכתב לבית המשפט כל אחת מהמשיבות ה 

 .עם ביצוע ההוראות דלעיל, )כ התובעים והנתבע"לב

 

כלשהו הרואה עצמו נפגע כתוצאה מהחלטה הנוכחית ' בעל דין  דין או צד ג  .2

רשאי לפנות בהליך , ל לגולשים"או כתוצאה מחסימת האתר המפר  הנ/ו

 .  לגופו במעמד כל הנוגעים בדברשידון על ידי, מתאים לבית משפט זה

 
כ "התובעות ימציאו העתק מלא של בקשתן יחד עם ההחלטה הנוכחית לב .3

 . הנתבע ולכל אחת מהמשיבות הפורמאליות
 

בהעדר  )2008 בפברואר 25(ח "תשס, ט באדר א"יניתנה והודעה בפומבי היום 

 . הצדדים
                                                                                 

 סגן נשיא

 
 

 . כפוף לשינויי עריכה וניסוח
 

 .סוזי א


