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   שופט רמי אמירה לפני כבוד

  
  אקו"� בע"מ 1.  ותתובעה

.2 AMERICAN SOCIETY OF COMPOSERS 

AUTHORS AND PUBLISHERS  
.3 SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS 

ET EDITEURS DE MUSIQUE  
.4 BROADCAST MUSIC, INC  
.5 Gesellschaft fur musikalische Auffuhrungs und 

mechsnische Vervielfalti  
.6 Society of Composers Authors and Music 

Publishers of Canada  
.7 PERFORMING RIGHT SOCIETY LIMITED  

  
  נגד

 

  בע"מ 09האנגר  1.  נתבעי�ה

  די" אריזו" 2.
#>2<#  1 

 2  נוכחי�:

 3  עו"ד הילה עוז מאיר ועו"ד אלכסנדרה אליס –כ התובעותב"

 4  גב' דליה הדר  – 1מטע� התובעת 

 5  ועו"ד תומר יוס" רסקי! סופי –סקי ד פינצבעו" –ב"כ הנתבעי� 

 6  )1(אחד ממנהלי הנתבעת  בעצמו  2הנתבע 

  7 

 8 פרוטוקול

 9  כ הצדדי�:ב"

 10  שמענו את הצעת ביהמ"ש כדלקמ!:

  11 

 12 2017עד  2015הנתבעי� ישלמו לתובעות דמי רישיו! כוללי�  פיצויי� והוצאות בגי! השני�   .1

 13כולל, לקרבות בגי! אירועי חיילי� ולרבות  בגי! הופעות חד פעמיות, וזאת בסכו� כולל של 

65,000 0 .  14 

  15 

 16ודש, לכל ח 13כל אחד, ב 0 6,500תשלומי� חודשיי� שווי� ורצופי�, בני  110התשלו� יבוצע ב  .2

 17  .2018 פברוארהחל מ

 18יינת! חיוב באמצעות כרטיס אשראי תו2 שבוע מהיו�, וא� הדבר אינו  להבטחת התשלו�  

 19שיקי� מעותדי� בסכומי�  10יימסרו תו2 שבוע מהיו� אזי  –אפשרי מבחינת הנתבעי� 

 20  ובתאריכי� בהתא�.

    21 
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 1דירו את האמצעי� היה והנתבעי� לא יעמדו במי מהתשלומי� במלואו ובמועדו, או שלא יס  .3

 2תועמד כל היתרה הבלתי מסולקת לפירעו! מידיי  –לעיל  2להבטחת התשלו� כאמור בסעי" 

 3  . 0 35,000בתוספת 

  4 

 5  הסכומי� האמורי� כוללי מע"מ, והתובעות יתנו חשבוניות בהתא�.   .4

  6 

 7  , וזאת תו2 שבוע מהיו�. 2018הנתבעי� יחתמו על הסכמי רישיו! לשנת   .5

 8  על הסכ� המפיקי� של התובעת, וישלמו בהתא� לתנאיו. יחתמו  – פעמיות חד לגבי הופעות  

 9על הסכ� רישיו! הכללי. נכו! לרגע זה, ההנחה תהיה ע"פ הצהרת יחתמו  –לגבי אירועי חיילי�   

 10איש, והתשלו� יהיה  1400הנתבעי� כי ה� מקיימי� אירועי� כאלה בממוצע פע� בשבוע ל

 11לפי תעריפי התובעת בהתא� לנתוני� אלו. יחד ע�  2018בגי! כל שנת  15.01.18בהתא� עד 

 12החודש  ודש שלאחר כל חודש, דוח בגי!לח 115שהנתבעי� יעבירו מדי חודש, בזאת, מוסכ� 

 13התאריכי� בחודש הזה,  בפועל נו מספר אירועי החיילי� שהיושחל", כאשר בדוח הזה יצוי

 14יצור" המדויקי� בה� התקיימו האירועי�, ומספר המשתתפי� בכל אירוע כזה. לכל דוח כזה 

 15, לאחר הדוח 2018היה ובסו" בגי! כל אירוע באותו חודש חול".  י� הנומרטורתצלומי  

 16, יסתבר כי הנתוני� בפועל היו שוני� מאלו שבהצהרה דלעיל לפיה 115.01.19האחרו! שיוגש ב

 17יערכו התאמות ותשלומי� בהתא� לנתוני האמת, כ2  – 2018נקבע כעת התשלו� בגי! 

 18  .15.02.19שהתובעות יחזירו סכומי� עודפי� או שהנתבעי� ישלמו סכומי� בחסר, וזאת עד 

 19התשלו� לגבי אירועי החיילי� יהיה בהתא� להצהרות של הכמויות והמועדי� שיצהירו   

 20  הנתבעי�, ובלבד שיפעלו בהתא� למוסכ�. 

 21שלח יימי� מהתרעה שת 5היה והנתבעי� לא יעמדו בחובות הדיווח , ולא יתקנו זאת תו2   

 22  לפי סעי" זה.  יהיו התובעות רשאיות לבטל את הרישיו! –לב"כ הנתבעי�  

 23יוכלו לדווח זאת לתובעות בצירו" תצהיר  – 2018היה והנתבעי� יחדלו מפעילות במהל2 שנת   

 24על הפסקת פעילות ואישור רואה חשבו!, ובמקרה כזה יוחזר החלק היחסי בגי! יתרת התקופה 

 25  לידי הנתבעי�. 

  26 

 27    החיוב בהוצאות בגי! האורכה להגשת כתב הגנה, יבוטל.  .6

  28 

 29  לאחר הפסקה:

  30 

 31  ב"כ הצדדי�

 32צאנו ע� הלקוחות, ואנו שבי� כא! אית�, ועל דעת� ובנוכחות� אנו מצהירי� כי ההסדר דלעיל י

 33  מקובל עלינו ועליה�, ואפשר לתת לו תוק" של פסק די!. 

   34 
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  1 
#>5<#  2 

 3  פסק די"

  4 

 5  נית! תוק" של פסק די! להסדר דלעיל.

 6  החזר אגרה לפי התקנות.

   7 
#>4<#  8 
  9 

 10  במעמד הנוכחי�. 06/12/2017, י"ח כסלו תשע"חוהודע היו�  "נית

 

  

  שופט, אמיר רמי

  11 

  12 

   13 

 14 ספיר הל! ידי על הוקלד




