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 45063021022תיק אזרחי 

  
 גדעון גינת )בדימ'( כבוד השופט הבכיר   לפני:

 

 בע"מ זיר"ה )זכויות יוצרים ברשת האינטרנט(. 1  התובעות:

 ( בע"מ1991. סרטי יונייטד קינג הפצה )2

 ( בע"מ1991) . די.בי.אס שרותי לווין3

 מערכות תקשורת בע"מ -. הוט 4

 . שידורי קשת בע"מ5

 . רשת ֹנגה בע"מ6

 ( בע"מ1995. ֹנגה תקשורת )7

 נ   ג   ד                                            

 אלכסיי קשין  :2הנתבע 

 

 מעין כלב-ו ערן ּפרזנטי"ד הבשם התובעות: עו
 : עו"ד מייק ח'ורי2בשם הנתבע 

 

 

 1דין ביחסים שּבין התובעות לנתבע -פסק

 1-נרשמו הדברים הבאים בנוכחות בעלי 21.11.2112המשפט מיום -בישיבת בית 20

 2 הדין ובהסכמתם:

 3 עו"ד פרזנטי + עו"ד חורי:"

 4אחרי שבעלי הדין התייעצו מחוץ לאולם המשפטים, הגענו להסדר ביניים בין התובעות לבין 

 5 כדלקמן:  2הנתבע 

 6ינקוט לאלתר בכל הצעדים הדרושים והיעילים כדי להביא לסגירתו של האתר  2הנתבע         .1
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 1ימסור את כל המידע שברשותו או בשליטתו )לרבות תיעוד כתוב ולרבות מידע  2הנתבע         .2

 2 ידי כונס הנכסים עו"ד א. נח או מי מטעמו. האגור באמצעים מגנטיים( ל

 3בתיאום ולפי  2לעיל, תיעשה על ידי הנתבע  1הפעילות הדרושה לסגירת האתר לפי סעיף         .3

 4 הנחיות של מר יואב זילברשטיין ממעבדת המחשבים בשם "טיקטק".

 5שניתנו על ידי  ההוראות כאן באות להוסיף ולא לגרוע לאלה הכלולות בסעדים הזמניים        .4

 6 בית משפט זה, על פי צד אחד בלבד. 

 7בית המשפט מתבקש לקבוע לישיבה נוספת במעמד הצדדים, על מנת שלקראת מועד זה,         .5

 8 ינהלו בעלי הדין משא ומתן ביניהם בניסיון להביא לפתרון השאלות שבמחלוקת. 

 9ים עו"ד א. נח, והכוללת את לעניין המעטפה החתומה המוחזקת על ידי כונס הנכס        .6

 10של כונס הנכסים שהוגש היום לבית המשפט, יחולו הוראות  3הנספחים לדין וחשבון מס' 

 11אלה: כונס הנכסים ימשיך ויחזיק בידיו הנאמנות את המעטפה הנ"ל, עד למתן החלטה 

 12אחרת על ידי בית משפט זה. כונס הנכסים או מומחה מחשבים מטעמו, יהיו רשאים 

 13מוש בתיעוד או בחומר הנמצא במעטפה הנ"ל, לצורך ביצוע המטלות של כונס לעשות שי

 14 הנכסים, או לצורך ביצוע המטלות שנקבעו בפרוטוקול המוסכם הנוכחי. 

 15של כונס הנכסים, הנ"ל, נמסר, ללא נספחים, לבאי כוח  3העתק הדין וחשבון מספר         .7

 16 , היום. 2התובעות ולבא כוח הנתבע 

 17 "הנוכחי, ולתת לו תוקף של החלטה. ית המשפט מתבקש לאשר את ההסדרב        .8

   18 

 19הדין ניתן תוקף -בהחלטתי מאותו מועד שניתנה גם היא בנוכחות בעלי .2

 20נפרד מאותה -הדין המהוות חלק בלתי-של החלטה להודעות בעלי

 21איסור הפרסום  המשפט רשם לפניו שצווי-החלטה.  כן ציינתי שבית

 22 הארעיים שניתנו בראשית ההליכים הנוכחיים, מבוטלים. 

 23 כוח התובעות לבית המשפט, כי:-כתב כתב בא 3.4.12ביום  .3

 24, 2במסגרתו איפשר בית המשפט הנכבד, לבקשת ב"כ נתבע  21.3.12"בהמשך לדיון מיום  

 25לצדדים לוותר על הגשת ראיות בתיק ולהגיש על פני זאת סיכומים בכתב, מודיעות 

 26התובעות כי לאחר ששקלו את ההצעה מצאו לנכון להסכים למתווה זה שבו יוגשו 

 27ס כתבי בי הדין המצויים בפני בית סיכומים קצרים מטעם הצדדים ועל בסיסם ובסי

 28המשפט הנכבד, יינתן פסק דין, לפיכך מבוקש מבית המשפט הנכבד להורות כאמור 

 29 " 21.2.2.12בפרוטוקול הדיון מיום 

 30הוריתי על הגשת סיכומים כמוצע.  קבלתי סיכומים  6.5.12בהחלטתי מיום  .3

 31מכוח המתווה  הדין הנוכחי ניתן איפא-הדין ופסק-כוח בעלי-בכתב מאת באי

 32 הדין כפי שהובא לעיל.-המוסכם בין בעלי

 33לרבות הדיווח של כונס הנכסים המשפט, -עיון בתיעוד הכתוב הנמצא בפני בית 60

 34בדברים שנאמרו במהלך הדיון בע"פ  כמו גםהזמני ודו"ח החקירה שהוגש, 
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 1הפעיל וניהל את  2אין, למעשה, מחלוקת בכך שהנתבע  מלמד, כי (21.11.12)

 www.movinsane.com 2אתר האינטרנט 

 3איתור ומציאת קבצים מפירים, צפייה בהם והורדתם אתר אינדקס להמהווה  

 4ידי משתמשים.  הקבצים המפירים כוללים סרטים וסדרות, מהארץ -על

 5לחוק זכות  15(, 5)11)סעיפים  בעות זכויות היוצרים בהןומהעולם, שלתו

 6.  האתר מאפשר קבלת קישורים ישירים לקבצים (2117-יוצרים תשס"ח

 7כוחו המלומד של -מפירים לשם הורדה ו/או צפייה.  טענתו העיקרית של בא

 8הצופים, שגם מעלים -ידי המשתמשים-היא שההפרה נעשית, למעשה, על 2הנ' 

 9רדה של ומפירים או לאתרים המאפשרים צפייה או הקישורים לקבצים 

 10 קבצים מעין אלה.

 11אן אמ סי יונייטד נ'  33227.11.13ת.א. )מח' ת"א(  דיני בעניין-אני מפנה לפסק 

 Bloomberg ( '12.15.15ואח) 12 

 http://elyon1.court.gov.il/heb/dover/5674456.pdf  13הדן בנושא בהרחבה.  על 

 14בסיס האמור שם, אני סבור, כי ניתן לראות בניהול האתר בענייננו הן משום 

 15מתן הסעדים הפרה ישירה והן משום הפרה תורמת, המחייבים, בכל מקרה, 

 16 ידי התובעות.-המבוקשים על

 17מבוטלות כתוצאה מפעילות -הכנסות בלתי היו 2אין להתעלם מכך שלנ'  .6 

 18האתר הנדון, שעה שמפרסמים העבירו לזכותו תשלומים בגין פירסומות 

 19 באתר.

 20 

 21 

 22 לב לשיקולים דלעיל אני מחליט איפא כדלקמן:-בשים .7 

 23)א( הסעדים הזמניים שניתנו במסגרת ההליך הנוכחי יהפכו לקבועים.   

 24 19.11-19.12וכן  19.1-19.4ניתנים בזאת סעדים כמבוקש בסעיפים 

 25 .לכתב התביעה

 26לשלם לתובעות פיצוי סטטוטורי בסך של  2)ב( אני מחייב את הנ'  

 27 להיום.₪, )עשרים אלף(  21111

 28חשבון הוצאות המשפט -ות עללשלם לתובע 2אני מחייב את הנ'   )ג( 

 29)כולל מע"מ( ₪ )חמשת אלפים(  5111ושכ"ט עו"ד סכום כולל של 

 30 להיום.

 31)ד(  אני מאשר את העיקולים הזמניים שהוטלו בתיק זה.  העיקולים  

 32לתקנות סדר הדין האזרחי  311הזמניים יעמדו בתוקפם, לפי תקנה 

 33 הדין יבוצע.-עד שפסק 1914-התשמ"ד
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 1ידי התובעת במסגרת -החזר הערבויות שהופקדו על )ה(  אני מורה על 

 2 כוחן(.-הליכי הביניים בתיק זה )לתובעות באמצעות בא

  3 

 4 

 5 , בהעדר הצדדים10260מאי  21, א' סיוון תשע"ההיום,  והודע בפומבי ניתן 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 


