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  1:מספר בקשה  
  אסתר נחליאלי חיאט  שופטתה' כב -הרשמת  פני ב

 

 מ"איסטלקום בע.1 המבקשים
 קוואן און.2

 אלברט חורי.3

  
  נגד

 

  NOKIA CORPORATION המשיבה
 2 

 3 

 החלטה
  4 

 5  . שאלוןעל תשובותיה להוסיף חייב את המשיבה ללפני בקשה ל

 6, את עמדת המשיבה בתגובתה, את טענות המבקשים בבקשתם, ובכלל זה, בחנתי את החומר שלפני

 7  . בחלקהאני רואה לקבל את הבקשה ו, ואת תשובת המבקשים

  8 

 9על כל סעיפי המשנה  5 -1 המבקשים לחייב את המשיבה להשיב לשאלות ועתר, במסגרת הבקשה

 10  . שלהם

 11ולא ,  אליהן מתייחסת הבקשה שלפני השיבה המשיבה על חלק מהשאלות12.5.09ביום לציין כי 

 12לא ראיתי גם ; באופן סביר, לטעמי ,השיב על שאלות עליהן ענתהשוב ולראיתי לחייב את המשיבה ל

 13רלוונטיות בינן לבין הסוגיה המתבררת בהליך לא מצאתי  לשאלות שלחייב את המשיבה להשיב

 14  .העיקרי דנן

 15  :ראיתי לחייב את המשיבה להשיב לשאלות הבאות, בנסיבות אלה

 16רלוונטיות לשאלות המפורטות בסעיפי מצאתי לא . בלבד) ב(ק " להשיב על ס– 1' שאלה מס        .א

 17כך גם . רלוונטי למקרה הנדוןאלה אינו ואני סבורה כי המענה לשאלות , )ד(-)ג(, )א(משנה 

 18באיזה ארצות מייצרת נוקיה : "לא ראיתי לחייב את המשיבה להשיב על שאלה כללית כגון

 19לא ראיתי כיצד מענה על שאלה שכזו עשוי לתרום למחלוקת ו)) א (1שאלה " (את מוצריה

 20  .בענין דנן )יחסית(הצרה והמצומצמת 

 21 1ניתן למצוא את התשובה לשאלה  שה בשאלוןכי לא ראיתי די בתשובת המשיבאומר 

 22פרטים וא הצגת ה, שאלוןמענה ל חלק מהליך גילוי המסמכים ו;באתר האינטרנט שלה

 23כמו , בהמשך ההליךלצורך הוכחת הדברים  ועל כל המשתמע מכך, נדרשים בדרך של תצהיר

 24גם אם , )ב(1ראיתי לחייב את המשיבה להשיב לשאלה , בנסיבות אלה. גם לצמצם מחלוקות

 25 . באתר האינטרנט של המשיבה ניתן היה לאתר תשובה זו בנקל

 26לוונטיות אני מוצאת ר. להשיב על כל סעיפי המשנה המפורטים בשאלה זויש  – 2שאלה         .ב

 27 . בקצרה לשאלות אלהנראה כי חובת המשיבה תתמלא אם תשיב ולו ו, לשאלות אלה
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 1; )על כל חלקיה (3על שאלה באורח סביר כי התרשמתי שהמשיבה ענתה למען הסר ספק אומר 

 2 5ושאלה )  בתצהיר התשובה מטעם המשיבה3התשובה לשאלה זו מצויה בתשובה לשאלה  (4שאלה 

 3  . לא ראיתי לשוב ולחייב את המשיבה להשיב על שאלות אלהומשכך 

  4 

 5  .  כל צד יישא בהוצאות הבקשה, בנסיבות העניין

  6 

 7  1.7.10. פ.ת

 8  . אראה ליתן צו להבאת ראיות, בקשות אחרות עד אותו מועדאדרש לככל שלא 

  9 

 10  .בהעדר הצדדים, 2010 יוני 01, ע"ט סיון תש"י,   היוםנהנית

  
, שופטת, חיאט- אסתר נחליאלי

 רשמת בית המשפט המחוזי
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