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  בנימין ארנון  שופטה' כב פני ל

 

      מ"גמא ניהול וסליקה בע :תמבקשה
 'פילוסוף ואח- ורנו'או קרן ז/ד עופר שפירא ו"כ עוה"י ב"ע

  
  נגד

 
  :יםמשיבה
  

  

1 .Google Inc.  
  'צפריר ואח, מאירי, ערן, לוי, ד גולדפרב"כ עוה"י ב"ע
  
  קלמן חלמיש. 2
  'ד רונאל פישר ואח"כ עוה"י ב"ע
 

 

 צו מניעה ארעי
  

  
, לתקנות סדר הדין האזרחי 366 -ו 362 ותובהתאם לתקנ,  בבקשה על נספחיהעל יסוד האמור .1

, 1משיבה כלפי ההמופנה  ארעימניעה ניתן בזאת צו , )"א"תקנות סד": להלן (1984 –ד "התשמ

לרבות (או שרתים /או לשנות את המידע האגור במחשבים ו/האוסר עליה וכל מי מטעמה למחוק ו

  com.gmail@nahimkasm: הדואר האלקטרוני וכל מי מטעמה בחשבון 1המשיבה ל ש) שרתי גיבוי

    .  בתיק זההחלטה אחרת או סיום ההליכים בתובענהמתן וזאת עד ל
  

  :  תחילת תוקפו של צו זה מותנית בהפקדתן של בטוחות אלה, א" לתקנות סד364בהתאם לתקנה  .2

  וכן ; ללא הגבלת סכום, א"לתקנות סד) ב( 365-ו) א (364לפי תקנות , התחייבות עצמית  . א

  וכן,;   25,000₪בסכום של , כולתו מוכחתשי) שאינו תאגיד(' ערבות צד ג  .ב

 הפקדתה במזכירות –ו לחלופין א; אשר יופקד בקופת בית המשפט ₪ 20,000 של בסכוםערבון   .ג

בסכום  , ובלתי מוגבלת בזמןותניתבלתי מ, פיננסית אוטונומיתערבות בנקאית בית המשפט של 

לשם הבטחת תשלום פיצוי בגין , המחירים לצרכן הידוע בעת מתן הצולמדד צמוד  ₪ 20,000של 

  ; כל נזק שייגרם למי שאליו מופנה צו זה כתוצאה ממתן צו זה

  

 לא ייכנס לתוקף כל עוד ארעיהמניעה ה צו .0010:שעה ב 3.1014.עד יום הבטוחות דלעיל תופקדנה 

 זכירות בית במ- או הפקדת הערבון /וכתבי הערבות או /ה תקינותם של כתב ההתחייבות ולא אושר

  . הכל בהתאם למפורט לעיל, המשפט

  

הבקשה על נספחיה אליה וכתבי ,  העתקים מצו זה1למשיבה במסירה אישית  ימסורת המבקשת .3

פי האמור בתקנה - צו זה יפקע על.  יפקע הצו–שאם לא כן , 16:00 בשעה 3.1014. ליום ד ע, הערבות

  . א" לתקנות סד370
  

 לבקשת המבקשת לחשיפת פרטים אודות משלוח דואר אלקטרוני תגיש את תגובתה 1המשיבה  .4

 . 16.3.10עד ליום ,  כמפורט בבקשהמשמיץ

 

 . לתיתם במעמד צד אחדלא מצאתי מקוםבבקשה באשר ליתר הסעדים הזמניים שהתבקשו  .5

 

  . 10:00 בשעה 18.3.10ליום  1המבקשת והמשיבה  במעמדלדיון אני קובע  .6
  

mailto:nahimkasm@gmail.com
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אני מורה כי הדיון , 1984 –ד "התשמ, ]נוסח משולב[לחוק בתי המשפט ' ג68מכח סמכותי לפי סעיף  .7

עד למתן החלטה בבקשה הוא בדלתיים סגורות ואין לפרסם דבר הדיון או תוכנה של הבקשה דנן 

  . אחרת

  

  .בהעדר הצדדים, 2010 מרץ 10, ע"ד  אדר תש"כ,  ניתן היום

               

  
  
  
  
  




