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 3הסכ� מיו� שהפרו המשיבות הפרה יסודית לאור כי  שיצהיר זוהי תובענה למת� סעד הצהרתי .1

 4 ,� תמלוגי� באופ� מלא בהתא� להסכ�שימוש ביצירותיה מבלי לשל� בגינבעשות�  3.8.2000

 5להוציא נגד המשיבות מבוקש והתעשרות שלא כדי�. כ� זכויות יוצרי� מהווה שימוש זה הפרת 

 6 ,הסכ�. עוד מבוקשצווי מניעה שימנעו מה� את השימוש ביצירות כל עוד ה� מפרות את ה

 7על  לחייב את המשיבות במת� דוחות מפורטי� על כל הפעילויות שבה� נעשה שימוש ביצירות

 8  .השני� עובר לתובענה 7 %ב סי� ותאגידי� בשליטת�"באמצעות עמותות, מתנלרבות יד� 

  9 

 10 : שאלות עיקריותארבע במרכזה של תובענה זו עומדות  .2

 11מחייב את כל  ,4 בי� המבקשת והמשיב 3.8.2000הא� הסכ� מסגרת שנחת� ביו�   .א

 12  .המשיבות

 13  ישי� ובר ביצוע.האמור הסכ� ההא�   .ב

 14 הא� המשיבות הפרו את ההסכ� בכ
 שלא קיימו אותו על כל חלקיו, במידה וחייב אות�.  .ג

 15א� המשיבות הפרו את ההסכ�, הא� ה� מפרות זכויות יוצרי� שיש למבקשת ביצירות   .ד

 16 שברפרטואר שלה.
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  2 

 3הדיו� הינ� בהתא� למספרי העמודי� כפי  יהדי� מפרוטוקול כל הציטוטי� שבפסק .3

 4שמופיעי� במערכת נט המשפט, ולא על פי תמלילי "סטנוגרמה" שאליה� כנראה הפנו 

 .� 5  הצדדי� בסיכומיה

  6 

 7  הצדדי� לתובענה

  8 

 9עוסקת על פי הגדרתה, שלא הוכחשה, , )"המבקשתאו " "אקו"�אקו"� (להל�: " %המבקשת  .4

 10זכויות היוצרי� של חבריה, הכוללי� מלחיני�, מחברי� ומו"לי� למוסיקה בניהול ובאכיפת 

� 11ובאכיפת�. המבקשת הינה בעלת זכויות היוצרי� ביצירות  בישראל וכ� של יוצרי� מ� העול

 � 12 אחיות לאקו"� בעול�חברי אגודות זרות החברי� בה ושל יוצרי� שנוצרו ע"י היוצרי

 13עמ�. בהתא� להסכמי� ההדדיי� האמורי�, בישראל, מתוק* הסכמי� הדדיי� שכרתה ו

 14התחייבה אקו"� לנהל את זכויות היוצרי� של היוצרי� הזרי� חברי האגודות הזרות ולאכו* 

 15לה כש� שהיא עושה לגבי זכויות היוצרי� של היוצרי� חבריה. פעילות אקו"� זכויות א

 16   מבוקרת ע"י הרשות להגבלי� עסקיי� והיא פועלת כהסדר כובל מאושר.

  17 

 18עיריית הרצליה (להל�:  % 2), המשיבה "עיריית ת"איפו (להל�: "%עיריית תל אביב  % 1ה משיבה .5

 19הינ� רשויות  %") עיריית רעננהעיריית רעננה (להל�: " % 3"), והמשיבה עיריית הרצליה"

 20    )."מש"ממרכז השלטו� המקומי בישראל (להל�: " % 4 המשיב  מקומיות בישראל.

  21 

 22  הצריכות לתובענהעיקר העובדות 

  23 

6. � 24נאמר הסכ� ב"). ההסכ�חתמו המבקשת ומש"מ על הסכ� מסגרת (להל�: " 3.8.2000 ביו

 25כל היצירות אקו"� מסכימה לתת לרשויות רשות לביצוע פומבי (כמוגדר בהסכ�) של "כי: 

 26, בי� באמצעות אמני� ו/או אנשי מקצוע ו/או חובבי� ובי� באמצעי� מכניי� ברפרטואר שלה

 27במקומות ציבוריי� שבבעלות� ו/או בשליטת� ואו בשטח שיפוט�, ובלבד שההשמעה כלשה� 

 28הפומבית מתבצעת על ידי הרשות המקומית עצמה, לרבות מתנ"סי�, עמותות ותאגידי� 

 29נספח ה' לתצהיר הגב'  %." ("והואיל" חמישי במבוא להסכ�; ההסכ� עירוניי� שבשליטתה

 30 ). 1ת/ % )"הדרסקי� של אקו"� (להל� :"הגב' דליה הדר, מנהלת מחלקת מוסיקה לע

  31 

 32 



  
  לוד-בית המשפט המחוזי מרכז

    

  ואח'אקו"� בע"מ נ' עיריית תל אביב יפו  2454�03�12 ה"פ
  

   
    תיק חיצוני: 

   

3  
 36מתו

7.  � 1 ו ") נקבעהרישיו�הרשות לביצוע היצירות (להל�: "מת� עבור התמלוגי� באשר לאופ� תשלו

 � 2 כדלקמ�: תשלו� ל קריטריוני�בהסכ

 3 

"4.1.1 ...  4 

 5  בתנאי� שלהל�: ...רועי�יהרשיו� יינת� בגי� א

 6ניסה "דמי הכ � להל�(לאד�  + 19) דמי הכניסה הינ� בסכו� של עד 1(

 7  המקסימליי�"). 

 8במקרה  –) דמי הכניסה הינ� בסכו� שמעל דמי הכניסה המקסימליי� 2(

 9זה תשל� הרשות לאקו"� בגי� כל אד� ששיל� דמי כניסה סכו� שיהיה 

 10מסכו� ההפרש שבי� דמי הכניסה ששיל� האד� לבי� דמי הכניסה  3%

 11  המקסימליי�."

  12 

 13כאשר דמי הכניסה הינ� עד   כניסה המקסימליי�בהמש
 ההסכ� פורט אופ� תשלו� דמי ה

19 0 � 14  כדלהל�:  ,לאד

  15 

 16) תשל� 31.12.2000עד  1.1.2000 �(לתקופה מ 2000שיו� לשנת "בעבור הר

 17 30הרשות לאקו"� כנגזר ממספר התושבי� המצויי� בשטח שיפוטה 

 � 18  בהסכ�).  8(סעי* "התערי.")"  –אגורות בצירו. מע"מ לכל תושב (להל

  19 

 20  צמוד למדד המחירי� לצרכ� בכל שנה על בסיס מדד דצמבר בשנה הקודמת (ש�).סכו� זה 

  21 

 22  כדלקמ�:  ,בהסכ� לתשלו� התמלוגי� , אפוא,קריטריוני� נקבעושני  .8

 23, הכולל על פי מספר התושבי� ברשותאגורות  30(פר קפיטה) של  "פר תושב"תשלו� קבוע ) 1(

 24", הקריטריו� הראשו�(להל�: " 0 19אירועי� שה� בחינ� או שדמי הכניסה אליה� הינ� עד 

 25  "),"פר תושב"תשלו� או "

)2 � 26ועד למחיר שנגבה בפועל בגי� אירועי� שדמי  0 19מהסכו� שבי�  3%בשיעור של ) תשלו

 27 ").הדלתא מלוגית"" או הקריטריו� השני"(להל�:  0 19 %הכניסה אליה� גבוהי� מ

  28 

 29, 31.12.00 �וכלה ב 1.1.00 �ההסכ� הינו לשנה אחת החל ב: "כיבהסכ� קבע  9סעי*  .9

 30דיע אחד הצדדי� למשנהו בכתב על וההסכ� יואר/ מדי שנה בשנה נוספת אלא א� כ� הו

 31 בהסכ�).  9". (סעי* רצונו להפסיק את ההסכ�

 32דול מכל השמעה פומבית כי ע� פקיעת תוק* הרישיו� מתחייבת הרשות לחבהסכ� נקבע עוד 

 33של היצירות מרפרטואר אקו"� במקו� ציבורי, בי� בעצמה בי� באמצעות אחרי�, לא 
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 1להעתיק יצירות כאמור ולבטל כל הרשאה שניתנה לאחרי� להשמעה פומבית של היצירות 

 2  בהסכ�). 9.1במקו� ציבורי (סעי* 

 3תושבי�,  50,000ד יה הוא עפר תושבבאשר למועד תשלו� התמלוגי�, נקבע כי רשות שמס

 � 4פר . רשות שמסלחודש מר2 באותה שנה 31תשל� לאקו"� את התמלוגי� מדי שנה עד ליו

 5תושבי� תהיה רשאית לשל� את התמלוגי� בשני תשלומי�, האחד  50,000יה עולה על תושב

 � 6ה שנה (סעי* לחודש אוגוסט באות 31לחודש מר2 באותה שנה והשני עד ליו�  31עד ליו

 7  בהסכ�). 10.1.2עד  10.1.1

  8 

 9כאמור, ההסכ� נחת� בי� אקו"� ומש"מ, שהוגדר בו "עמותה המייצגת את העיריות  .10

 10שהמש"מ מעוניי� שהרשויות יצטרפו נאמר במבוא להסכ�  .והמועצות המקומיות בישראל"

 � 11להסכ� ויקבלו עליה� את תנאיו, ומש"מ התחייב ליידע את הרשויות על קיומו של ההסכ

 12הצטר* להסכ� ודר
 ההצטרפות. כמו כ� התחייב מש"מ לסייע לאקו"� ותנאיו, האפשרות ל

 13ובכל דר
 אחרת בטיפול בהסדר על פי ההסכ� ולמאמ2 משות* ושיתו* פעולה במת� מידע 

 14ע� אקו"� להחדרת המודעות ופעילות הסברתית בקרב הרשויות בכל הקשור להסכ� והחיוב 

 15שמעת היצירות ללא הרשאה קו"� ותשלו� תמלוגי� בטר� ביצוע הבקבלת הרשאה מא

 � 16 בהסכ�).  14%12(סעיפי

 17 

 18(נספח  27.9.00ומיו�  12.9.00במכתבי� מיו� על הצטרפותה להסכ�  הודיעה עיריית הרצליה .11

 19 ). 1ח' לתצהיר גב' הדר ת/

 20לתצהיר  1כי היא מצטרפת להסכ� (נספח ט' 29.8.00הודיעה במכתב מיו� עיריית רעננה 

 21 ). 1ת/

 22עיריית ת"א לא הודיעה באופ� רשמי כי היא מצטרפת להסכ�, אול� לטענת המבקשת היא 

 23  מחויבת על פיו בדר
 של התנהגות, טענה המוכחשת על ידי עיריית ת"א.  

  24 

 25  כללי

  26 

12.  ,� 27הודיעה אקו"� בסיכומי התשובה בטר� הסתיי� ההלי
 המשפטי ובמהל
 הגשת הסיכומי

 28. נשוא התובענה הודעה על ביטול ההסכ� 4%2יבי� מששלחה לשהגישה לבית המשפט, כי היא 

 29ששלחה המבקשת  26.5.15מיו� שלחו לבית המשפט את מכתב הביטול  4 %ו 1המשיבות 

 30. במכתב הביטול 25.5.15הודיעו כי קיבלו מכתב ביטול בתארי
  3 %ו 2מש"מ, והמשיבות ל

 31ההסכ�. של  ושואי חידו 31.12.15החל מיו� עמה הודיעה המבקשת על סיו� ההתקשרות 

 32את סיו� ההסכ� באי קיו� תנאי הרישיו�, אי תשלו� תמלוגי� בגי� במכתבה אקו"� נימקה 

 
 33אירועי� בתשלו� דמי כניסה במש
 שני� רבות וכ� כי התערי* נמו
 בהסכ� נמו
 מדי ובכ
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 1 %ו 1הודעת המשיבי� נספח ל(ראה  שניסיונות להגיע להסכמות במהל
 מו"מ ארו
 לא צלחו

 2 . )24.6.15המשפט מיו� לבית  4

    3 

 4  עיקר טענות הצדדי�

  5 

 6  עיקר טענות המבקשת

 7 

 8על פי ההסכ�, לאחר שהודיעו על המבקשת  עיריית הרצליה ועיריית רעננה מחויבות כלפיה .13

 9 %ננה ע, ועיריית ר27.9.00ומיו�  12.9.00במכתבי� מיו�  %הצטרפות� אליו, עיריית הרצליה 

 10על פי ההסכ�, כלפיה עיריית ת"א מחויבת המבקשת טוענת כי ג� . 29.8.00מיו� במכתב 

 11אחר שהצטרפה אליו בדר
 של התנהגות, כעולה מתו
 מכתבי� שוני� שהוחלפו בי� הצדדי� מ

 12שבה� הכירה במחויבותה על פי ההסכ�, וכמו כ� שילמה ומשלמת במש
 כל התקופה את 

 13בגי�  "פר תושב"היינו סכו� קבוע התמלוגי� המגיעי� למבקשת על פי הקריטריו� הראשו�, ד

 14 .0 19אירועי� שדמי הכניסה אליה� הינ� עד 

 15 

14. � 16חייבות ") המשיבות, עיריית הרצליה ועיריית רעננה (להל�: "עיריית ת"א ,על פי ההסכ

 17בתשלו� תמלוגי הדלתא בכל מקו� בו מתקיי� אירוע שדמי הכניסה בגינו הינ� למבקשת 

 18, אירועי� המתקיימי� במתנ"סי�תיאטראות, תערוכות, תזמורות וכדו', לרבות , 0 19מעל 

 19, בי� אירועי� גדולי� ובי� אירועי� קטני�, ובלבד שדמי ו'חוגי�, חדרי כושר, בריכות וכ

 20  .0 19הכניסה אליה� עולי� על 

 21 

 22לפי הקריטריו� תמלוגי הדלתא את  למבקשת ואת ההסכ� בכ
 שלא שילמ והפר המשיבות .15

 23 .השני

 24פעמי� רבות בע"פ ובכתב, לרבות פגישות, על מנת לנהל מו"מ משיבות המבקשת פנתה ל

 � 25  על פי הקריטריו� השני. הדלתא תמלוגי את לה לא לשל� ה� המשיכו להסדרת הנושא, אול

 26והמחמירה החלה על רשויות ציבוריות לנהוג ביושר, המוגברת המבקשת מפנה לחובה 

 27 בהגינות ובתו� לב. 

 28 

 29לאור הפרת ההסכ� על ידי המשיבות, השימוש שעושות המשיבות בחצריה� ביצירות  .16

 � 30 של המבקשת.שברפרטואר של המבקשת מהווה הפרת זכויות יוצרי

 31 
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17.  � 1כ
 שה� גורמות למבקשת להפר את בהמשיבות אחראיות ג� בגי� עוולת גר� הפרת הסכ

 2 ההסכמי� שיש לה ע� אגודות זרות.

 3 

 4המשיבות חייבות בדיווח למבקשת על כל האירועי� שהתקיימו בתחומ� ועל יד� כמוגדר  .18

 5הוא רישיו� מסוג ההסכ� שהסכ� טבעו של בהסכ� הנופלי� במסגרת הקריטריו� השני, שכ� 

 6  על הפעילות שנעשית על ידי המשתמש ברישיו�.  תלוי דיווח

 7 

19.  � 8הינה דקלרטיבית בלבד באשר למש"מ, המבקשת אינה חולקת כי חתימתו על ההסכ

 9במישור מת� הרישיו�, אול� לטענתה, המש"מ פנה לכל הרשויות שקיבלו מכתבי התראה 

 10בהודעה ששלח לה� בדוא"ל שבה כתב  ,מהמבקשת על אי קיו� ההסכ� על יד� ומנע את קיומו

� 11לאור  שהוא ממלי2 לרשויות שלא לסכ� ע� אקו"� שו� סיכו� נקודתי בעניי� התמלוגי

 12יסית בי� המש"מ ואקו"�, עד שהעניי� ימוצה על ידי המש"מ (נספח י"ז לתצהיר מחלוקת בס

 13). לטענת המבקשת, בכ
 יש משו� הפרת ההסכ� על ידי המש"מ, שהתחייב בהסכ� לסייע 1ת/

 14לאקו"� בכל דר
 בטיפול בהסדר על פי ההסכ�, ולקיי� עמה מאמ2 משות* לשיתו* פעולה, 

 15עת היצירות ללא הרשאה מאקו"� ולהעמיד אות� על כולל תשלו� תמלוגי� טר� ביצוע השמ

 .� 16בכ
 יש לטענת אקו"� ג� הפרת הסיכו� שפעולה בניגוד לכ
 מהווה הפרת זכויות יוצרי

 17    הסכ� מצד המש"מ וג� גר� הפרת הסכ� של המש"מ ע� הרשויות המקומיות.

 18 

 19בהקשר המשיבי� טענות  .טענות המשיבי� כי ההסכ� אינו ישי� ואינו בר ביצוע אינ� נכונות .20

 20אי� לקבל�. המבקשת והערכת העסקה בלבד, בזה אינ� עולות כדי יותר מטעות בכדאיות ו/או 

21� על פי הקריטריו� עיריית הרצליה שילמה לה חלק מהתמלוגי� גכי עוד בעניי� זה, טוענת  

.� 22 השני, דבר המלמד על כ
 שההסכ� ישי

 23 

 24ולא   ,בהגשת התביעה, לא הטעיה וישיההתיישנות כטענת המש"מ. כמו כ�, לא חל  הלא חל .21

 25 .כטענת המשיבות שינוי חזית

  26 

 27  עיריית ת"א � 1המשיבה עיקר טענות 

  28 

 29. לא הייתה גמירות הצטרפות אליוהודיעה על ריית ת"א לא חתמה מעול� על ההסכ� ולא עי .22

 � 30. עיריית ת"א איננה �ולא השתכלל כל הסכ� מחייב בי� הצדדידעת מצדה להתחייב בהסכ

 � 31בדר
 של התנהגות. העירייה רק שילמה למבקשת בפועל ג� לא מחויבת על פי ההסכ

 � 32לגבי לפי הקריטריו� הראשו�, ובמקביל ניהלה מו"מ ע� המבקשת  "פר תושב"תמלוגי

 33בניסיו� להגיע למודל תשלו� ריאלי שיהיה שונה מהמודל שנקבע בהסכ� הקריטריו� השני, 
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 1התנהגותה שכ� מצדה, קיבול של ההסכ� לא היה . בכ
, 0 19מי כניסה שמעל לתשלו� בגי� ד

 2, והיא היוותה הצעה חדשה מצדהבמלואה שבהסכ� ההצעה לא תאמה את של עיריית ת"א 

 3והמבקשת קיבלה את התשלו� מעיריית ת"א ללא , ומאחר "פר תושב"היינו תשלו� רק 

 
 4  .דשהקיבול של המבקשת להצעה החבפועל מחאה, נוצר בכ

 5 

 6ההסכ� אינו בר ביצוע ואינו ישי�. לשיטת המבקשת, הרשות נדרשת לאבח� כל יצירה  .23

 7המושמעת בתחומה א� היא שייכת למבקשת ולתת למבקשת את רשימת היצירות שהושמעו, 

 8לבדוק את כמות האנשי� המגיעה בפועל לכל אירוע, חוג, הופעה, וכיו"ב ללא קשר לכמות 

 9חת
 של נתוני� כמה שיל� כל אד� שהגיע בפועל וא� קיבל  המוזמני� או המנויי�, לבצע

 10הנחה או שלא שיל� כלל, לבדוק א� צדדי� שלישיי� היו שותפי� לאירועי� וההכנסות 

 11מתחלקות בינ� ובי� הרשות, לדווח על כל אירוע ואירוע בנפרד בכל מוסד, מתנ"ס, חוג, קורס, 

12�, מספר ההנחות, מספר ר המוזמנישיעור וכיו"ב, תו
 בדיקת בחינת מספר האנשי�, מספ 

 13לא א* רשות לא בכדי, וכו', ואי� אפשרות ליישו� מופר
 שכזה. ההשמעות של כל יצירה, 

 14הרשויות ג�  .פי הקריטריו� השניאת התמלוגי� שנדרשו על ידי המבקשת לשילמה למבקשת 

 15ג� המבקשת   אמרו למבקשת במש
 כל השני� שההסכ� לא ישי� ולכ� ג� נוהל המו"מ עמה.

 � 16אמרה שיש צור
 בחברה חיצונית שתאסו* את הנתוני� המבוקשי� על ידה לש� יישו

 17 המנגנו� על פי הקריטריו� השני. 

  18 

24. � 19אי� ולא הייתה כל אפשרות  .מאחר שאינו בר ביצועא* הוא  סעד האכיפה המבוקש אינו ישי

 20* אי� ברשות� ריאלית שהרשויות יאספו את מסד הנתוני� המבוקשי� על ידי המבקשת וא

 21  נתוני� אלה. 

  22 

 23  ועיריית רעננה עיריית הרצליה � 3 �ו 2 ותהמשיבעיקר טענות 

 24 

 25אינ� כופרות בכ
 שה� הצטרפו להסכ�, ומעול� לא התכחשו לחובת� לשל�  3 %ו 2המשיבות  .25

 26פר "שלומי� את התכל השני�  במש
שילמו למבקשת  3 %ו 2תמלוגי� למבקשת. המשיבות 

 27הראשו�, ולגבי גופי� נוספי� קיימו את ההסכ� במלואו ושילמו  פי הקריטריו�ל "תושב

 28 פי הקריטריו� השני. ל הדלתא לאקו"� את תמלוגי

 29 

 30, לא ומקומות מעי� אלו מעול� לא הוזכרהסוגיית החוגי�, מכוני כושר, מתנס"י�, קאנטרי  .26

 .� 31לא נאמר בהסכ� האופ� שבו יש כמו כ�, בהסכ�, לא בפגישות ולא בתכתובות שבי� הצדדי

 32 בנוס*, במקרי� אלו לא מדובר ב"דמי כניסה" אלא ב"דמי השתתפות". ליישמו. 

  33 
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 1נוהג הפרשני ה, כוונת הצדדי�, נולשועל פי הפרשנות שיש לפרש את ההסכ�, לרבות על פי  .27

 2 .על פי הקריטריו� הראשו� מעניק "רישיו� שמיכה" "פר תושב"תשלו� התמלוגי�  % היגיו�הו

 3כולל תחתיו מגוו� רחב של פעילויות אות� מקיימות העיריות, על "רישיו� שמיכה" זה 

 4זרועותיה� השונות שבמסגרת� מושמעת מוסיקה, לרבות חוגי�, קאנטרי, חדרי כושר, 

 5בעוד תמלוגי הדלתא , "פר תושב"כל אלה נכללי� בתשלו� וכו', בריכות, מרכזיות, 

 � 6שדמי הכניסה אליה� הינ�  אירועי� גדולי�יצירות בביצועי� פומביי� של רק למתייחסי

 7 3 %ו 2המשיבות  ."פר תושב", שבגינ� ברור היה כי יש להוסי* על התשלו� 0 19מעל 

 8מסתמכות בפרשנות� הנ"ל על לשו� ההסכ� הכוללת את המונחי� "ביצוע פומבי" 

 9התנהגות� ועל ידי הצדדי� ההסכ� ו"אירועי�", תכלית ההסכ� וכוונת הצדדי�, פרשנות 

� 10החזק בחוזה, המנסח ונגד הצד נגד הצד ש להחיל את הכלל של פרשנות הסכ� . יבמש
 שני

 11ויש לתת להסכ� פרשנות המקיימת אותו. כמו כ� יש להימנע מפירוש בהיות אקו"� מונופול, 

 .� 12 הסכ� המטיל התחייבות בלתי סבירה על אחד הצדדי

  13 

14� בהתא� להבנת�, בכ
 ששילמו באופ� קבוע טוענות כי ה� קיימו את ההסכ 3 %ו 2ת המשיבו .28 

 � 15על פי הקריטריו� הראשו� תמורת "רישיו� השמיכה", וא* שילמו  "פר תושב"את הסכו

 16 סכומי� רבי� בגי� תמלוגי הדלתא על פי הקריטריו� השני. 

  17 

 18כ
, עיריית הרצליה דיווחה ושילמה למבקשת באופ� קבוע את כל התשלומי� בגי� הדלתא 

 19עבור המופעי� שהיו בהיכל לאומנויות הבמה הרצליה, למעט אירועי� שהתקיימו בו ללא 

 � 20לפי הקריטריו� הראשו�, או אירועי� שהופקו  "פר תושב"דמי כניסה וחוסי� תחת התשלו

 21דיווחה עיריית הרצליה כמו כ�  � נכללי� במסגרת ההסכ�.על ידי גופי� חיצוניי� שאינ

 22 ר לתזמורתלאקו"� ושילמה עבור האירועי� שהתקיימו באנסמבל תיאטרו� הרצליה. באש

 23, טוענת עיריית הרצליה שגו* זה אינו קיי� היו�, ולגבי העבר קרתה תקלה הקאמרית הרצליה

 24לשל� בגי� האירועי� שהתקיימו אול� העירייה אינה מתכחשת לחובה שהייתה עליה לדווח ו

 25בה. עיריית הרצליה טוענת באופ� כללי כי מקו� בו סברה שהיא מחויבת לשל� את הדלתא 

 26היינו בגופי� מסודרי� כמו בהיכל לאומנויות הבמה הרצליה דומקו� בו נית� היה לעשות כ�, 

 27נתה ואנסמבל תיאטרו� הרצליה היא עשתה כ�, להבדיל מחוגי� קטני� במתנ"סי� שלטע

 .� 28  אינ� מהווי� כלל אירועי

  29 

 � 30לגבי עיריית רעננה, עירייה זו אינה מפיקה אירועי� בעצמה פרט לאירועי� שהכניסה אליה

 31היא בחינ�, ובמש
 תקופה של כשנתיי� דיווחה למבקשת על כל המופעי� שהתקיימו 

 32צמו בתחומה. כ
, טענה עיריית רעננה כי המשכ� לאמנויות הבמה אינו מפיק אירועי� בע

 ,�33� הינ� השכרות של אולמות ויתר האירועיוהאירועי� מופקי� באמצעות אמני� וסוכניה 

 34ההסכ� אינו חל עליה�, וה� מדווחי� ומשלמי� ישירות למבקשת. באשר למירו2 לאמני� ש
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 1רעננה שבמהלכו מושמעות יצירות, טוענת העירייה כי לדידה פעילויות אלו מכוסות על ידי 

 � 2יא משלמת למבקשת. מנגד, עיריית רעננה שילמה למבקשת בגי� שה "פר תושב"התשלו

 3   .   0 19ערבי זמר כשדמי הכניסה היו מעל 

  4 

 5לחילופי�, ההסכ� אינו בר אכיפה, אינו ישי� ואינו בר ביצוע, א� תתקבל טענת המבקשת  .29

 6עדי המשיבות  .לפיה החובה לשל� בגי� הדלתא חלה ג� על חוגי�, חדרי כושר, בריכות וכדו'

 7בית המשפט לא יוציא צו סרק שאינו העידו כול� כי לא נית� לדווח על כל חוג או כל פעילות. 

 8 נית� לביצוע. 

  9 

 10 י צודקת בנסיבות העניי�, וג� מסיבה זו אי� לצוות על אכיפתו. אכיפת ההסכ� היא בלת .30

 11 

 12נ� נוגעות טענות המשיבות אי בכדאיות העסקה, כטענת המבקשת.שה� ות נאי� מדובר בטע .31

 13 לסכו� התמלוגי� שנקבע בהסכ� אלא לקשיי� בביצועו.

 14 

 15בהגשת התובענה, ללא הצדקה, והמשיבות שינו בעקבות כ
 את מצב� המבקשת השתהתה  .32

 16ג� א� יצוו לית� דוח כלשהו לא יעלה  המבוקש מה� כיו� אינו עוד בנמצא. לרעה בכ
 שהמידע

 17ד שנית� לשחזר את המידע שנה אחת ביד� למלא אחר הצו. העד מטע� עיריית רעננה העי

.� 18 אחורה לכל היותר. המבקשת ג� הגישה את תובענתה במהל
 מו"מ שהתקיי� בי� הצדדי

 19 

 20תביעתה של המבקשת הינה מסווה של הלי
 לגילוי מסמכי� או תביעה למת� חשבונות, עבור  .33

 21. דרישה לסעדי� תביעות כספיות עתידיות, שאינו למסגרת הלי
 של המרצת פתיחה

 22אופרטיביי� לקבלת דוחות בנוגע למופעי� ואירועי�, הינה בניגוד לדי�, ולא נית� להגיש 

 23 תביעה בגי� עוולה נזיקית של גר� הפרת חוזה במסגרת סעד הצהרתי. 

  24 

 25  מרכז השלטו� המקומי � 4המשיב עיקר טענות 

  26 

 27ומדובר בו רק על המלצה ההסכ� עליו חת� המש"מ ע� המבקשת הינו הסכ� מסגרת בלבד,  .34

 28המש"מ איננו גו* שיכול לחייב את הרשויות המקומיות ואינו יכול  .של המש"מ לרשויות

 29. המש"מ ג� פרס� חוזר מנכ"ל בסמו
 לאחר חתימת ההסכ� לחייב את הרשויות לקבל את

 30הסכ�. טענות המבקשת נגד המש"מ מתבססות על דוא"ל בודד על פי הההסכ� ולאחר מכ�, 

 31, תשע שני� לאחר חתימת ההסכ�. בדוא"ל זה לא הורה המש"מ 4.5.09"מ ביו� ששלח המש

 � 32לרשויות להפסיק לדווח או לשל� למבקשת. כל שנאמר בו היה רק משו� המלצה שלא לסכ

 33הסדר נקודתי ע� המבקשת עד מיצויו של המו"מ המתנהל בי� הצדדי� בנוגע למנגנו� 
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1� הפרת ההסכ� על ידי המש"מ ולא גר� הפרת בכ
 אי� משוהתשלו� על פי הקריטריו� השני.  

 2 חוזה. 

 3 

 4בדבר אי ישימות ההסכ� ועל כ
 שהצדדי� קיימו מו"מ  1המש"מ חוזר על טענות המשיבה  .35

 5בו נבח� החלפת מודל התשלו� על פי הקריטריו� השני, לאור חוסר ישימותו, למודל ריאלי. 

 6התשלו� על פי הקריטריו�  המש"מ מפנה לכ
 שאי� א* רשות אשר ביכולתה לקיי� את מודל

 7 המש"מ ג� טוע� שמרבית חיוביו בהסכ� התיישנו. השני בשל אי ישימותו. 

  8 

 9  המבקשת בסיכומי תשובתה ותטענעיקר 

 10 

 11ובר ביצוע. לצור
 הפקת אירועי� קשת טוענת בסיכומי תשובתה כי ההסכ� ישי� המב .36

 � 12מגורמי� ורשויות שוני� ציבוריי� נדרשת ממילא "טופסולוגיה" מרובה וקבלת אישורי

 13ולמסור נתוני� רבי� ועל כ� נית� ג� לספק את הנתוני� המבוקשי� על ידי אקו"�. הוא הדי� 

 14 מתנס"י�, חדרי כושר וכדו'. לגבי 

 15 

 16מדובר  הינה הרחבת חזית.ל"ניצע"  ואקו"� "מציע"טענת עיריית ת"א שהפכה כביכול ל .37

 17בכריתת הסכ� בדר
 של התנהגות שמקבילה למת� הודעת קיבול, ולמצער בנטילה ללא 

 18  תשלו� של נכס השיי
 למבקשת.

 19 

 20המבקשת חולקת על הפרשנות שנותנות המשיבות להסכ�. לטענתה, פרשנות ההסכ� על פי  .38

 � 21 %מכוונת הצדדי� הייתה שכל הופעה שדמי ההשתתפות או דמי הכניסה אליה לאד� גבוהי

19 0 � 22עובדה ג� שהיו רשויות . "פר תושב", מצריכה תשלו� נוס* של הדלתא מעבר לתשלו

 23 ששילמו את הדלתא.

 24 

 25לפיה התשלו� לחדרי כושר , חוגי� במתנ"סי�  3 %ו 2המבקשת דוחה את טענת המשיבות  .39

26� מהווי� "דמי כניסה" אלא "דמי השתתפות". משמעות כרטיס בדמי כניסה זהה וכדו' אינ 

 27למשמעות של דמי השתתפות. בשני המקרי� משלמי� סכו� מסוי� על מנת להיכנס 

 28 ולהשתת* בפעילות.

 29 

 30. , כטענת�אינו מקנה "רישיו� שמיכה" למשיבות"פר תושב" ענת כי התשלו� המבקשת טו  .40

 � 31מהווה והטענה בדבר "שימוש הוג�" על פי חוק זכויות יוצרי� הועלתה רק בשלב הסיכומי

 32הטענה ג� אינה נכונה, שכ� אופי השימוש ביצירות מוגנות  ,. בכל מקרהאסורה הרחבת חזית
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 1עסקי. מרגע שמעורב תשלו�, השימוש הוא השאר, בי�  ,במתנס"י�, בחדרי כושר וכדו' הוא

 2 מסחרי בתשלו�, והרציונל של שימוש הוג� לא רלוונטי עוד.  –עסקי 

 3 

 4שת היא הצד החזק או "המונופול המבקשת טוענת שיש לדחות את טענת המשיבות כי המבק .41

 5  הגדול", שכ� המשיבות עושות כל שברצונ�, משתמשות ביצירות מוגנות ואינ� משלמות בגינ�.

 6 

 7לגבי המש"מ, המבקשת טוענת כי הוא לא התחייב בהסכ� רק "להמלי2", אלא התחייב  .42

 8יות למאמ2 משות* ולשיתו* פעולה להגברת והחדרת המודעות ולפעילות הסברה בקרב הרשו

 9והחיוב בקבלת הרשאה מאקו"� ותשלו� תמלוגי� לה. במציאות לא עמד בהתחייבויותיו 

 10 . 4.5.09" כששלח לרשויות את הדוא"ל מיו� הוא* "תקע מקל בגלגלי

  11 

 12  דיו� והכרעה

  13 

 14  הא� ההסכ� מחייב את כל המשיבות

  15 

 16ודאי  להסכ� בהודעות בכתב ששלחו למבקשת ועל כ�הצטרפו עיריית הרצליה ועיריית רעננה  .43

 17היו מחויבות על פיו. ה� ג� לא חולקות על כ
. הוא הדי� לגבי המש"מ שחת� בעצמו על 

.� 18 ההסכ

 19 

 20עיריית ת"א לא חתמה מעול� על ההסכ� וג� לא הודיעה על  %כל הנוגע לעיריית ת"א ב .44

 � 21פר "הצטרפות אליו. ע� זאת, עיריית ת"א שילמה לאקו"� במש
 כל השני� את התשלו

 22התשלו� בגי� מופעי� שדמי הכניסה אליה� היו לפי הקריטריו� הראשו� שבהסכ�.  "תושב

 23לפי הקריטריו� השני, לא שול� על ידי עיריית ת"א למ� ההתחלה. לטענת אקו"�,  0 19מעל 

 
 24העובדה שעיריית ת"א שילמה לה על פי ההסכ�, ג� א� בחלקו, יש בה כדי ללמד על כ

25
 של התנהגות. אקו"� ג� מסתמכת בי� השאר, על שראתה את עצמה מחויבת בהסכ� בדר 

 26העיד שעיריית ת"א  הלטענתש"), גילצרעדותו של גזבר עיריית ת"א, מר משה גילצר (להל�: "

 � 27קיימה את ההסכ� בהתנהגות ואינה מתכחשת לו, והודה שמגיע תשלו� לאקו"� על אירועי

 28 . 0 19 %בה� נגבה סכו� גבוה מ

  29 

 30די מר גילצר. הבאת דבריו של מר גילצר על ידי המבקשת נעשתה ואול� לא זה מה שנאמר על י

 
 31באופ� חלקי בלבד. מר גילצר אישר שעיריית ת"א משלמת לאקו"� על פי החלק הראשו� ובכ

 
 32איננה מחויבת בהסכ� ולא חתמה עליו המשי
 ואמר שהיא היא מתנהגת על פי ההסכ�, א

 33טריו� השני איננו ישי�. מר גילצר לא התשלו� על פי הקרימ� הרגע הראשו� כיוו� שראתה ש
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 1, 0 19התכחש לכ
 שמגיע לאקו"� תשלו� ג� בגי� אירועי� שדמי הכניסה בגינ� הינ� מעל 

 2לא נית� אול� אמר כי הצדדי� לא הגיעו להסכ� על האופ� שבו ישול� תשלו� זה, כאשר 

 3תקבל על ידי ומודל שנבנה על ידי העירייה לצור
 התשלו� לא ה ,הסכ�לשל� אותו בהתא� ל

 � 4אקו"�. בעניי� זה ניהלו הצדדי� ביניה� מו"מ ממוש
 ולא הגיעו בסופ� של דברי

 5 להסכמות. 

 6 

 7אני חושב שלאקו"� ולאמני אקו"� אי� בכלל ספק, מגיע "כ
 למשל, אמר מר גילצר בעדותו: 

 8). 18%16, שו' 98..." (פרוט', עמ' תשלו� על זכויות יוצרי�. לצור/ העניי� הזה בנינו מודל

" :
 9שקל  19אנחנו לא כופרי� בזה שמגיע לאקו"� זכויות יוצרי� על השמעות מעל ובהמש

 10לב� אד� במחיר דאז. השאלה היא אי/ לכמת? כל העניי� הוא, הבעיה היא של כימות 

 11אי� מצב שאנחנו באנו ואמרנו מעול� שלא מגיע לכ� סכו� וכ�: "). 11%9, שו' 99" (עמ' הסכו�

 12... לא הצטרפנו, משלמי� וג� אקו"� מקבלי� מאתנו את הסכו� העיקריוהראיה שאנחנו 

 13לא חתמנו על ההסכ� רק בגלל שהוא לא ישי� החלק השני שלו... אז לא חתמנו עליו אבל 

 14, שו' 117עמ'  % 28, שו' 116" (עמ' למי� את החלק העיקרי שלואנחנו מתנהגי� על פיו ומש

2 .(" :
 15על ההסכ�. אנחנו וג� אקו"� מתנהגי�, אנחנו יש מצב עובדתי, לא חתמנו ובהמש

 16ואקו"�, אנחנו משלמי�, אקו"� מקבלי�. אנחנו מבצעי� את האירועי�, משלמי� עליה�, 

 17ההבדל הוא ). ועוד: "24%21, שו' 118(עמ' ... אנחנו מתנהגי� בהתא� לקווי� של ההסכ�

 18לחתו� על משהו שאי  שאנחנו שמנו לב לזה מיד ולכ� ג� לא חתמנו כי הרי לא מצפי� מאתנו

 19   ). 31%29, שו' 118" (עמ' אפשר לקיי� אותו

  20 

 21אינני מקבל את טענת אקו"� לפיה עיריית ת"א מחויבת בדר
 של התנהגות בכל  .45

 � 22ההתחייבויות על פי ההסכ�. אקו"� ידעה שהעירייה לא חתמה ולא הצטרפה להסכ�. אקו"

 23לפי הקריטריו� השני, ולא שילמה  "פר תושב"התשלו� את ידעת שהעירייה שילמה לה רק 

 24את התשלו� על פי הקריטריו� השני. הצדדי� ניהלו ביניה� מו"מ לה מה לשל� ולא הסכי

 25, לרבות מודלי� 0 19ממוש
 לגבי אופ� התשלו� עבור האירועי� שדמי הכניסה בגינ� מעל 

 26של אי שהוצעו על ידי הצדדי�. אקו"� לא נקטה א* פע� בצעד כלשהו כלפי עיריית ת"א ב

 27. אקו"� לא תבעה את עיריית ת"א ולא 0 19תשלומה עבור האירועי� שדמי הכניסה מעל 

 28עד להגשת  ,0 19ביקשה להוציא נגדה צו מניעה שיאסור עליה השמעות במופעי� שמעל 

 29שני� לאחר שנחת� הסכ� המסגרת. אקו"� אינה יכולה לבוא  12 % 2012התובענה דנ� בשנת 

 30קי ששילמה עיריית ת"א, מחייב אותה בכל החוזה כולו. היו� ולטעו� שהתשלו� החל

 31ואי� בכ
 כדי לצרפה  ,עיריית ת"א הוא חלק אחד בלבד מ� ההסכ�התשלו� "פר תושב" של 

 32בו וא* פע� עול� לא הסכימה לו ולא התחייבה מה ג� לחלק השני של ההסכ� שבעל כורח

 33    פיו. לא שילמה על 
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 1 

 2, על ידי עו"ד גלי כרמו�לאקו"� שנשלחו על שני מכתבי� בסיכומיה ג� אקו"� מסתמכת  .46

 3). 4(ת/ 21.3.10
 י) ומתאר5(ת/ 1.11.09מתארי
 , עוזרת ראשית ליועמ"ש עיריית ת"א

 4במשרדי  7.11.99על סיכו� פגישה מיו� העדה מטע� אקו"� מסתמכת הגב' הדר בתצהירה 

 5), ועל מכתב אקו"� לעירייה מיו� 1לתצהיר ת/ 1(נספח ו'שנער
 על ידי אקו"� עיריית ת"א 

 6). בתצהירה טוענת הגב' הדר שבכ
 1בתצהיר ת/ 14) (סעי* 1לתצהיר ת/ 2(נספח ו' 5.11.00

 7בעדותה, אמרה הגב' .  1999אימצה המשיבה בהתנהגותה את הוראות ההסכ� כבר בשנת 

 8בי� ה ועל סיכו� פגישה מסתמכת על מכתביה של עו"ד גל כרמו� מהעיריישאקו"� הדר 

 � 9 .)1(נכלל בנספח י' בתצהיר הדר ת/ 13.6.07מיו� הצדדי

  10 

 � 11באתר הארכיו� השיר "ג� השקמי�" כמוסיקת רקע מתייחס להשמעת  1.11.09המכתב מיו

 12אבקש לדעת הא� שבו כדלהל�: " 3בסעי* כרמו� כותבת בו העירוני של עיריית ת"א, ועו"ד 

 13מקומיות ע� מרכז השלטו� המקומי נית� לבצע פעולה מסוג במסגרת ההסדר שיש לרשויות 

 14 ". זה ללא תוספת כספית

  15 

 16"ד כרמו� ת עובשבו כות 2מתייחס למרכז ענב שבתל אביב, ובסעי*  21.3.10מיו� מכתב ה

 17מרכז ענב הינו חלק מהעירייה נכלל באירועי העירייה בתשלו� הגלובאלי. הענקת כדלהל�: "

 18סדר הכולל של מרכז השלטו� המקומי, כמוה כהענקת רישיו� רישיו� לעיריית תל אביב בה

 19בנסיבות העניי� רישיונו של מרכז ענב מתחדש ביחד במכתב נכתב: " 4". בסעי* למרכז ענב

 20  ".  ע� הרישיו� הכללי של עיריית תל אביב

  21 

 � 22דובר אליו הפנתה הגב' הדר בתצהירה, שנעשה על ידי אקו"�, , 7.11.99בסיכו� הפגישה מיו

 23הועבר טיוטת שבו: " 2, וכ� נכתב בסעי* 2000 %' ו99פר קפיטה לשני� שיעור התמלוגי� על 

 24על מרכז השלטו�, תו/ התאמת  הסכ� לעו"ד הראלה אברה� שסוכמה, א/ טר� נחתמה

 25  ". הנתוני� לעיריית ת"א

  26 

 � 27תצטר.  2001 �החל מכותבת אקו"� לעיריית ת"א, בי� השאר: " 5.11.00במכתב מיו

 28  ". להסכ� שנחת� ע� מרכז השלטו� המקומי ותשל� את הסכומי� הנקובי� ש�העירייה 

  29 

 � 30, וכ� נכתב "פר תושב"עניי� התשלו� השנתי  ,נכתב, בי� השאר 13.6.07בסיכו� פגישה מיו

 31יש מסמ/ שנעשה על ידי כרמלה משנת  � + 19לגבי אירועי� מעל בי� השאר כדלהל�: "

 32 3וני� ולדו� בה� בפגישה הבאה שתקע לעוד . גילצר רוצה ללמוד ולעבד את הנת2001

 33". צרשבועות. מנשה ביקש לעדכ� אותו לפני הפגישה בתוצאות ובנתוני� שיתקבלו על ידי גיל

" :
 34 –לגבי אירועי� שהעירייה מגדירה כמופקי� על ידה ובחסות חברות מסחריות ובהמש
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 1אירועי�... גילצר אינו מוכ� לדו� בנושא מאחר ולטענתו מדובר בסוגיה משפטית  4מדובר על 

 2  ". השייכת להסכ� ע� מרכז השלטו� המקומי, ובמסגרת זו נית� לדו� בה�

  3 

 4, לא בדר
 ת"א על פי ההסכ�מחויבות עיריית אינני רואה עי� בעי� ע� טענת אקו"� בעניי�  .47

 � 5 להסכ�, וג�מעול�  . כאמור, עיריית ת"א לא הצטרפההנ"להתנהגות ולא על פי המסמכי

 6במהל
 ההתכתבויות  פ
,התנהגותה במש
 השני� אינה מלמדת על הצטרפות להסכ�. לה

 7מודל לומזה שבהסכ� והדיוני� השוני� שניהלו הצדדי�, ניסו להגיע ביניה� להסדר שונה 

 8, דבר המלמד שלא 0 19שדמי הכניסה אליה� מעל אירועי� מהכתוב בו בכל הנוגע לאחר 

 9 הייתה הסכמה למה שנכתב בהסכ� בעניי� זה. 

  10 

 � 11אינני רואה במסמכי� שפורטו לעיל, ויצויי� כי בסיכומיה הסתמכה אקו"� רק על המכתבי

 � 12. לבד , משו� הסכמה מצד עיריית ת"א להסכ�21.3.10ומיו�  1.11.09של עו"ד כרמו� מיו

 13בי� שהיו של תכתובות ופגישות רבה מאוד בי� בודדי� מתו
 כמות מכ
 שמדובר במכת

,� 14אי� בא* מכתב או סיכו� פגישה  הצדדי� כעולה מהנספחי� הרבי� שצורפו לתצהירי

 .� 15על שליחת בסיכו� פגישה ג� כשנכתב התחייבות של עיריית ת"א לכל הוראות ההסכ

 16וטה ובכל מקרה לא נחת� באותה טינכלל , איננו יודעי� מה לעירייה של הסכ�טיוטה 

� 17, דבר המלמד על חילוקי בי� אקו"� ובי� עיריית ת"א בעקבותיה, ככל שנשלחה, כל הסכ

 18סיכו� הפגישה מיו� בעניי� הוא הדי� דעות שהיו בעניי� זה, כפי שטוענת עיריית ת"א. 

 19, שבה מסרב גילצר מטע� העירייה לדו� בארבעה אירועי� באומרו שמדובר בסוגייה 13.6.07

 20עולה  0 19משפטית שצריכה להיפתר במסגרת השלטו� המקומי, ולגבי כלל האירועי� שמעל 

 21  שהצדדי� היו במו"מ ולא נתקבלו כל הסכמות. 

  22 

 � 23עצ� הסיכו� הזה , אמרה גב' הדר: "13.6.07בעדותה, בהתייחסה לסיכו� הפגישה מיו

 24שמתייחס, היא יכלה להגיד אני לא מקבלת... מהסיכו� הזה אדוני נית� ללמוד שהעירייה 

 25, היא מבינה שצרי/ לשל� בעבור� מתו/ הסיכו�, הרי זה 19כ� מתייחסת לאירועי� מעל 

 26אנחנו לא מעונייני�, לא מקבלי� את ההסכ� ולכו לשלו�  –לא היה נרש�, ה� היו אומרי� 

 27לא מה שכתוב כא�. ה� טרחו והפנו את המסמ/ שצריכה להכי� גב' כרמלה  אקו�. זה

 28מהעירייה. זה נכו� שזה לא כתוב מודעת ומקבלת על עצמה אבל בהתנהגות ובאסמכתאות 

 29של עו"ד גלי כרמו� וסיכו� הפגישה של עיריית תל אביב,  האלה שהצגתי לפני כ�, המכתבי�

 21%30, שו' 31" (פרוט', עמ' היא מדברת עליו מעיד שהעירייה קיבלה על עצמה את ההסכ�,

 31עיריית תל אביב לא הייתה טורחת, מתו/ המסמ/ רוח זו המשיכה הגב' הדר ואמרה: "). ב14

 32וג� יש איזה מסמ/ שה� צריכי� להכי� אילולא קיבלה על  + 19הזה, לגבי אירועי� מעל 

 33פשר לייש� את זה, אני קיבלתי על עצמי, היא דנה על זה ואי/ א –עצמה. היא לא אמרה 

 34עצ� העובדה שעיריית  כי ). ובהמש
 אמרה1, שו' 32עמ'  – 30, שו' 31" (עמ' זאת המשמעות
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 1, מראה שעיריית ת"א קיבלה על עצמה את 0 19ת"א הייתה מוכנה לדבר על תשלו� מעל 

 2אני הייתי שותפה ג� לדרישה הגב' הדר א* אמרה: "). 10%5, שו' 32ההסכ� בעניי� זה (עמ' 

 3   ).2%1, שו' 32" (עמ' אני יודעת את הל/ הרוחותא.מ.], %[כנראה לפגישה תהזא

  4 

 5דבריה של הגב' הדר בעדותה כאילו עולה מהמכתבי� וסיכומי הפגישות שעיריית ת"א קיבלה 

 6על עצמה את ההסכ�, אינ� יותר מאשר פרשנות ומסקנות שלה, שאי� לה� ביטוי של ממש 

 .� 7העובדה שעיריית ת"א דיברה והתייחסה לאירועי� בכתובי� ובפגישות שהיו בי� הצדדי

 8, אינה מלמדת כל עיקר שהיא קיבלה על עצמה את ההסכ� 0 19שדמי הכניסה בגינ� מעל 

 9אמרה שהיא מכירה בכ
 שצרי
 לשל�  אמנ�בעניי� זה. מכל העדויות עלה שעיריית ת"א 

 10, אול� חלקה בתוק*, מ� הרגע 0 19בגי� האירועי� שדמי הכניסה בגינ� הינ� מעל אקו"� ל

 11  ו. אירועי� אלבגי�  שהופיע בהסכ�מנגנו� התשלו� הראשו� ובמש
 כל השני�, על 

  12 

 13והיה שהיה בזמנו מנהל אג* החשבות בעיריית ת"א, ולאחר מכ� גזבר העירייה,  ,מר גילצר .48

 14עמדת עיריית ת"א שות* מטע� העירייה לפגישות שהתנהלו בי� הצדדי�, העיד בעדותו בעניי� 

 15וא לא הצטרפנו, לא חתמנו על ההסכ� רק בגלל שה", כדלהל�: 0 19בנוגע לאירועי� שמעל 

 16החלק השני שלו. וכי יעלה על הדעת שאני אחתו� על הסכ� כגזבר עירייה שיש  לא ישי�

 17, 116" (פרוט', עמ' ...לי אחריות סטטוטורית על הסכ� שאני יודע שאי אפשר לקיי� אותו?

 18כול� לא יכולי� כי ה� לא יכולי� לדווח לכ� אז ה� ... ). וכ�: "1, שו' 117עמ'  – 31שו' 

 19החלק הראשו�. ההבדל הוא שאנחנו שמנו לב לזה מייד ולכ� ג� לא חתמנו משלמי� רק את 

 20  ).31%28, שו' 118" (עמ' כי הרי לא מצפי� מאתנו לחתו� על משהו שאי אפשר לקיי� אותו

 21שאקו"� התייחסה למרכז ענב התייחסו נקודתית מכתביה של עו"ד כרמו� ש מר גילצר אמר

 22 ,הוא חלק אינטגרלי מהעירייה"ד כרמו� השיבה שאליו כאילו הוא גו* נפרד מהעירייה ועו

 23במטרה  העירייהאתר הארכיו� העירוני של והמכתב השני התייחס להשמעת שיר ספציפי ב

" :� 24זה מראה שעיריית תל אביב לבדוק א� הוא נמצא תחת החלק שהעירייה מיישמת בהסכ

 25לא נייש�, אבל  מדקדקת כקלה כחמורה. כלומר מה שאנחנו באמת לא יכולי� לייש�, אנחנו

 26א. אחד במרכז שלטו�  מה שעוד אפשר לשאול ולברר אנחנו עושי� את זה יזו� על ידנו...

 27" (עמ' מקומי לא מקיי� את ההסכ� של כי הוא בלתי נית� לקיו�, אז אנחנו באי� ושואלי�

 28   ).23%18, שו' 120

  29 

 30אמנ� הגב' הדר טענה שהיא השתתפה בפגישות, אול� מנגד ג� מר גילצר מטע� עיריית ת"א 

 31  השתת* באות� פגישות ובמו"מ ע� אקו"� והוא העיד את ההפ
 הגמור. 

  32 

 33כאמור, אינני רואה במכתבי�, וג� לא בסיכומי הפגישה, כהודעה או הצהרה של עיריית ת"א  .49

 34פי ל 0 19ועי� שדמי הכניסה אליה� הינ� מעל כמי שמכירה או מסכימה לתשלו� בגי� איר
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 .� 1מעדותו של מר גילצר עולה בבירור כי עיריית ת"א ראתה את עצמה הקריטריו� השני בהסכ

 2כמי שמקיימת את ההסכ� בחלקו הראשו� מרצונה, אול� לא ראתה עצמה א* פע� מחויבת 

 3יו ושעל כ� הוא לחלק השני של ההסכ� ביודעה שהיא לא חתמה על ההסכ� ולא הצטרפה אל

 ,� 4אינו מחייב אותה. אי� במכתבי� ובסיכומי הפגישה שהובאו, שה� א
 חלק ממכלול של

 5המצב לפיו כדי להפו
 את התנהלות והתנהגות עיריית ת"א כאילו הסכימה להסכ� כולו. 

 6עיריית ת"א קיימה כל הזמ� חלק אחד בלבד מתו
 ההסכ�, אינו מחייב אותה בשל כ
 בכל 

 7  חלקי� שלא הסכימה לה� א* פע�.  ההסכ� לרבות 

 8 

 9ההסכ� בכל הנוגע לתשלו� מסקנת האמור לעיל היא, שעיריית ת"א איננה מחויבת על פי  .50

 10 כפי שכתוב בהסכ� בעניי� זה. 0 19עבור אירועי� שדמי הכניסה בגינ� הינ� מעל 

  11 

 12  ישי� ובר ביצועהסכ� ההא� 

 13 

51.  � 14אירועי� שדמי הכניסה בגינ� היו עד בגי� "פר תושב" אי� חולק שהמשיבות שילמו לאקו"

 15. המחלוקת בי� הצדדי� הינה לגבי הקריטריו� השני, היינו הראשו�על פי הקריטריו�  0 19

 16לפי הקריטריו� השני בהסכ�. אי� חולק ג�  0 19אירועי� שדמי הכניסה בגינ� הינ� מעל 

 17עיריית , 3 %ו 2 ותהמשיבשתשלומי� בגי� האירועי� על פי הקריטריו� השני לא שולמו על ידי 

 18ושלישי שלא שול�  עיריית הרצליהבגינ� שילמה  גופי�שני למעט הרצליה ועיריית רעננה, 

 19היא שהתשלו� בגי� אירועי� על פי הקריטריו�  3 %ו 2טענת� העיקרית של המשיבות  ."בטעות"

� 20 בכל הנוגע למרבית האירועי� והמקומות שאקו"� דורשת השני אינו בר ביצוע ואינו ישי

� 21, כגו� חוגי�, חדרי כושר, קאנטרי, בריכות וכדו' (להל�, ומבלי שההגדרה תמצה: תשלו� בגינ

 22עיריית רעננה ג� טוענת שכלל איננה מקיימת הופעות ציבוריות  .")האירועי� הקטני�"

 23 בתחומה. 

 24 

 25 ,ההסכ� אפשרות ביצועו של בעניי� ישימות 3 %ו 2לצור
 הכרעה בטענות שהעלו המשיבות  .52

 26אי� מנוס מלהיכנס לפרשנות ההסכ�. לשיטת המבקשת, ההסכ� פשוט ומדבר בעד עצמו. 

 27לפי  "פר תושב"התשלו� הוא שנתי  0 19 %מתחת לאליה� שדמי הכניסה  י�אירועבגי� 

 28 3%התשלו� הוא  0 19ובגי� אירועי� שדמי הכניסה אליה� מעל הקריטריו� הראשו�, 

 29מבחינת המבקשת  קריטריו� השני שבהסכ�.לתשלו� בפועל, לפי ה 0 19מהדלתא שבי� 

 30או החלוקה היא דיכוטומית גרידא וחד משמעית, כשהפרמטר היחיד הוא גובה דמי הכניסה, 

 31של האירוע או במספר המשתתפי� ומיקומו , ללא תלות בטיבו 0 19או מעל  0 19 %מתחת ל

 32 בו. 

 33 
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 1 %ו 2בהסכ� שהמשיבות כתוב מבקשת דורשת את תשלו� התמלוגי� משו� שלטענתה כ
 ה .53

 2המשיבות. בהקשר זה  יבהסכ� בכל הנוגע לחיוב כתובמחויבות בו. יש לבדוק, על כ�, מה  3

 � 3ייאמר כבר בתחילה, כי אי� מקו� לקבל את טענת המבקשת לפיה המשיבות לא טענו קוד

 4לכ� את טענותיה� בעניי� פרשנות ההסכ�, שכ� מרגע שבית המשפט צרי
 להכריע א� על 

 5לשל� על פי ההסכ�, עליו לבדוק מה נאמר באותו הסכ� ומהו בדיוק החיוב  3 %ו 2ות המשיב

 6 שבו. 

 7 

 8 בהסכ� אומר כדלקמ�: 4.1.1 %ו 4.1סעי*  .54

 9  הרשיו� כולל 4.1

 10ביצוע פומבי של יצירות מרפרטואר אקו"� (לא כולל   4.1.1

 11הקלטה/הסרטה)  באמצעי השמעה מכניי� והופעות חיות של אמני� 

 12ט של הרשויות על ידי הרשויות עצמ� ועל ידי מתנ"סי�, בתחומי השיפו

.� 13 עמותות ותאגידי� עירוניי� שבשליטת

 14רועי� אשר ההשתתפות בה� היא בלא דמי כניסה, יהרשיו� יינת� בגי� א

 15ובנוס., בגי� אירועי� שהכניסה אליה� בתשלו� והתמורה מועברת 

 16במלואה לקופת הרשות, למתנ"ס, לעמותה או לתאגיד עירוני 

:� 17  שבשליטתה בתנאי� שלהל

. . .   "  18 

  19 

 20 סעי* ההגדרות בהסכ� מגדיר "ביצוע פומבי" כדלהל�:  .55

 21טואר אקו"� רפירושו השמעה בפומבי של יצירות מרפ �"ביצוע פומבי" 

 22על ידי כל גור� שהוא מרדיו, מטלוויזיה, מתקליט כהגדרתו להל� ו/או 

 23במקומות ציבוריי�, כהגדרת� להל� שבשטח  –מכל רשמת קול אחרת 

 24   .הרשות בלבד"

 25 

 26 –מוקדי בידור ציבוריי� שאינ� מסגרת ביתית  –"מקומות ציבוריי�" 

 27  . פרטית"

 28  בהסכ�).  2(סעי* 

 29 

 30בהתא� להגדרות שבהסכ�, כל אירוע שאינו ביצוע פומבי ואינו במוקד בידור ציבורי, אינו  .56

 31תשלו� ואינ� נכללי� ברישיו�. לצור
 כ
 יש לבדוק ג� כלל במסגרת האירועי� שיש בגינ� נ

" � 32 ". אירוע" ומה כולל המונח "אירועי�מה
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  1 

 2" אינו מוגדר בהסכ�. ע� זאת, לא כל התכנסות של אנשי� הינה "אירוע". י�אירועהמונח "

 3. מקרה, מארע... 1: "לש� כ
 יש להיעזר בהגדרה המצויה במילו� אב� שוש�, המגדיר "אירוע"

 4" (אב� שוש�, המילו� החדש, מהדורה עה מתוכננת: ארועי� אמנותיי� ביו� העצמאות. הופ2

 5שביצועה בתשלו� עבור אירוע שהוא הופעה מתוכננת, , מורחבת, תשמ"ה). מדובר, אפוא

 6יש צור
, א� כ�, שלא יהיה מדובר בפעילות סת�, אלא נעשה בפומבי במוקד בילוי ציבורי. 

 7), שבו 15(ת/ 11.7.02זה ג� מכתב אקו"� למש"מ מיו�  בכזו שיש בה הופעה. ראו בהקשר

 8אקו"� הפנתה כותבת המבקשת בנוסח שהיא מבקשת שהמש"מ יכתוב לרשויות כשלהל�: "

 9ולצערנו הרב ". ובהמש
, "בתשלו� ההופעותאותנו למכתבי� הרבי� שנשלחו אליכ� בנושא 

 10.  (ההדגשות אינ� במקור) ..."בתשלו� מופעי�היא מתכוונת להגיש נגדכ� תביעות על עריכת 

 11  במונח "אירוע" כאירוע שיש בו משו� הופעה.  , א� כ�,ג� אקו"� ראתה

  12 

 13א* הוא " אינו מוגדר מקומות ציבוריי�" שמופיע בהגדרת "מוקד בידור ציבורינח "והמ

 .� 14ציבורי על פי באופ� אוטומטי מקו� פרטית הינו  %כל מקו� שאינו מסגרת ביתית לא בהסכ

 15ת ועדיי� לא ייחשבו כמקו� תכנו אירועי� שאינ� במסגרת ביתית פרטיייכ�. ההגדרה שבהס

 16נית� לראות כמוקד בידור ציבורי כל במידה ואינ� מהווי� "מוקד בידור ציבורי".  ציבורי

 17בהיבטי�  מקו� ציבורי שיש בו משו� "מוקד בידור", כמו אול� הופעות, תיאטרו�, מתנ"ס

 18אינ� מוקדי  ,וכדו') וכדו', ומנגד בתי ספר, ספריות, מסוימי� (הופעה פומבית באול� במתנ"ס

 19לגבי הרקדות, ככל שאלו נעשות במסגרת . ה שלה�ככל שמדובר במהל
 הפעילות הרגיל בידור

 � 20ג� א� נעשות  ,"הופעה מתוכננת"משו� חוגי� הרי שאי� מדובר ב"אירוע" שכ� אי� בה

 21לציבור הרחב ולא למשתתפי  מדובר בהרקדה שמיועדתדור ציבורי. לעומת זאת, א� במוקד בי

 ,� 22כאשר ו ,במקו� פומבי שהוא ג� מקו� בידור ציבורי א� מדובר בהופעה מתוכננתחוג מסוי

 23  יש לשל� בגינה את תמלוגי הדלתא. , מכל משתת* 0 19נגבי� דמי כניסה מעל 

 24, מוקדי בידור ציבוריי�הא� ה� ומתקני ספורט, שאלה היא לגבי בריכות, חדרי כושר, 

 25לטעמי, ציבוריי�.  בידורציבוריי� כשלעצמ� מהווי� מוקדי  בילויולצור
 זה הא� מקומות 

 26יש מקומות בילוי שהינ� מוקדי בידור אול� לא כל מקו� בילוי הינו ג� מוקד בידור. בהיבט 

 27בוריי� אלא ה� יותר מקומות בילוי. אי� בה� מוקדי בידור ציכושר  יחדרו נראה כי בריכהזה, 

 28  ג� הפעילות הרגילה המתבצעת בה� אי� בה משו� "אירוע", דהיינו הופעה מתוכננת. 

 29 , הינואו הופעה במתנ"ס ע� זאת, אירוע פומבי שנעשה במקומות בילוי כמו הופעה בבריכה

 30, אול� זאת לא לגבי 0 19עולי� על  ותמלוגי� א� דמי הכניסה בגינ ושיש לגבות בגינ אירוע

 31מנויי�, ככל שאי� גובי� מה� תשלו� נפרד בגי� הכניסה להופעה, שכ� קשה וא* לא נית� 

 32, יש 0 19לחשב את עלות ההופעה לגביה�, ואילו לגבי מי שאינו מנוי ומשל� דמי כניסה מעל 

 33המשיבות בי� "דמי בהקשר זה יוער כי איני מקבל את ההבחנה שעשו לשל� את הדלתא בגינו. 
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 1כניסה" ו"דמי השתתפות" בחוגי� וכדו'. אני מקבל בעניי� זה עמדת המבקשת שמדובר 

 2  באותה משמעות. 

  3 

 4בדבר תכליתו וכוונתו,  3 %ו 2לאור האמור, ומלשו� ההסכ�, ג� בלי להיכנס לטענות המשיבות  .57

 5רי כושר, המוכחשי� על ידי המבקשת, נראה שיש להפריד בי� חוגי�, מתקני ספורט, חד

 � 6ספריות עירוניות, וכדו', אשר אינ� יכולי� להיחשב כ"אירוע" על פי ההסכ�, שכ� אי� בה

 7משו� "הופעה", וממילא אינ� "הופעה מתוכננת", ובדר
 כלל ה� אינ� נעשי� במוקדי בידור. 

 8יחד ע� זאת, "אירוע" אשר נעשה במקו� שהוא מוקד בידור ציבורי, יש לשל� בגינו את 

 9 על פי הקבוע בהסכ�, תהא כמות האנשי� המשתתפי� בו אשר תהא.  �תמלוגיה

  10 

 11שאינ� נכללות לעיל קבענו ש ,מרפרטואר המבקשת" של יצירות ביצוע פומביל"בכל הנוגע  .58

 � 12דיר את גמטרת ההסכ� הייתה להטוענות כי  3 %ו 2 המשיבות –תחת המונח "אירוע" בהסכ

 13היחסי� בי� המבקשת לרשויות בכל הקשור לביצועי� פומביי� של יצירות מרפרטואר 

 14כוונת הצדדי� הייתה לית� רישיו� לביצועי� פומביי� בגי� כל הפעילות הנכנסת המבקשת, וכי 

 15תחת הגדרה זו, לרבות חוגי�, מתנ"סי�, חדרי כושר, בריכות, קאנטרי, ספריות עירוניות וכו', 

 16תמורת תשלו� התשלו� בגינ� מסובסד ואינו רווחי, � פעילויות לרווחת הציבור והשלטענת� 

 17"רישיו� שמיכה" לפעילויות כאלו, דבר העולה בקנה אחד מהווה מבחינה זו אשר  ,"פר תושב"

 � 18המבקשת חולקת בתוק* על מנגד, ע� הגנת "שימוש הוג�" בדיני זכויות היוצרי�. ג

 19, כוונת הצדדי� וההסכמה המבקשת להסכ�. לטענת 3 %ו 2שנותנות המשיבות  פרשנותה

 20, מצריכה תשלו� נוס* מעבר 0 19 %ביניה� הייתה שכל פעילות שדמי הכניסה אליה גבוהי� מ

 21פרשו הצדדי� את ההסכ� ג� כ
 ו ואינה נכללת במסגרת תשלו� זה, לתשלו� "פר תושב"

 .� 22 במהל
 השני

 23 

 24, ולאחר שמלשו� ההסכ� בלבד לא נית� לקבוע א� מעיו� בטיעוני הצדדי� בעניי� זה

 25כי כוונת כל צד אני סבור הפעילויות שאינ� "אירוע" נכללות במסגרת התשלו� "פר תושב", 

 26כי האמינו  3 %ו 2של הצד האחר. אני מקבל את טענת המשיבות מזו בהקשר זה הייתה שונה 

 � 27בגי� השמעות שמבוצעות בעת שהצטרפו להסכ� שלא יצטרכו לשל� את תמלוגי הדלתא ג

 28בחוגי�, בריכות, חדרי כושר, וכיו"ב, וכי התשלו� בגי� פעילויות אלו מכוסה בתשלו� הכללי 

 29 לרווחת הציבור. הנעש �שעיקרושל הפעילויות האופי המיוחד של הרשויות , בשל "פר תושב"

 � 30כי אקו"�  ), נית� לכאורה לראות5, סעי* 15(ת/ 11.7.02יוער כי ממכתב אקו"� למש"מ מיו

 31  ראתה באותו זמ� בפעילויות המבוצעות במתנ"סי� ככלולות בעלות הרישיו�. 

  32 
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 1מנגד, אני מקבל ג� את טענת המבקשת שרצתה להסדיר את כל הפעילויות המבוצעות על ידי 

 2כשהיא מחלקת פעילויות אלו א
 ורק לפי דמי הכניסה המשולמי� בגינ�, דהיינו  ,הרשויות

 3  . 0 19ואלו שמעל  0 19עד  הינ� אלו שדמי הכניסה

  4 

 � 5ואול�  ,המבוצעות על ידי הרשויותרצו, כ
 נראה, להסדיר את כל הפעילויות אכ� שני הצדדי

 � 6כל צד ראה את הדברי� באופ� אחר. העולה מכ
 הוא, שבעניי� זה , לטעמי, כוונת הצדדי

 7שונה. לא  לא הייתה משותפת לגבי אופ� ההסדרה וכוונתו הסובייקטיבית של כל צד הייתה

 8  זה.עניי� היה, אפוא, מפגש רצונות בי� הצדדי� ב

  9 

 10 משכ
, לא נית� לקבוע שכוונת הצדדי� בעניי� זה הייתה כזו או אחרת. בהקשר זה ייאמר כי 

 11פעילויות המבוצעות התשלו� בגי� עניי� ממנו שיהיה ברור באופ�  ,ההסכ� אינו מנוסח כדבעי

 12טענות הצדדי� , ובהסכ�נזכרו במסגרת חוגי�, חדרי כושר, ספריות עירוניות וכדו', שלא 

 13 השונות בעניי� זה מוכיחות. 

 14 

 � 15תוצאת האמור היא, שאי� ברירה אלא לפרש את ההסכ� בהתא� להגדרות המונחי

 16  ו�. הכתובי� בו ולתת לה� את הפירושי� המסתברי�, כפי שפורשו בתחילת הדי

  17 

 18מעבר למה שקבענו מקוד� בכל הנוגע לפעילויות שאינ� נכנסות להגדרות שבהסכ� של  .59

 19פעילויות הנעשות בחוגי�, חדרי כושר, בריכות בכל הנוגע ל, "מוקד בידור ציבורי" %" ואירוע"

 20ביצוע הצטרפה אליה� בטיעוניה, כי  1, שהמשיבה 3 %ו 2וכדו', אני מקבל טענת המשיבות 

 21אמנ�  , שהעידה מטעמה הגב' הדר,המבקשתישי�. בלתי הינו קשה ביותר עד ההסכ� לגביה� 

 22טוענת כי ההסכ� הוא ישי� ג� לגבי פעילויות אלה וכי נית� לדעת בכל מקו� ומקו� את 

 � 23ואת דמי הכניסה, אול� היא מתעלמת מכל הקשיי� המרובי� שהועלו על מספר הנרשמי

 24על חלקי דברי� שנאמרו על ידי העדי�, כאילו ידי העדי� השוני� בעניי� זה. ג� ההסתמכות 

 25לבצע החישובי�, מתעלמת מכ
 שהעדי� אמרו שהיתכנות כזו הינה בעיקר תיאורטית נית� 

 26לא כ
 למשל, . ר בהיק* בלתי סבירמוגבכוח אד� ג� שימוש במצריכה שאו ולא באופ� מעשי 

 � 27או � המנוי הינו שנתי מנויי� שייכנסו לבריכה, כאשר התשלו� בגיברור כיצד ייעשה רישו

 28כאשר כל מנוי יכול להיכנס ולצאת מהבריכה מס' פעמי� וולא נית� לחשבו פר כניסה חודשי 

 29כ
 שעלולי�  טיס המנוי שלו מבלי שזהותו נרשמתאת כרבכניסה בכל פע� הוא מציג ביו� ו

 30הוא הדי� במנויי� לחדרי כושר שיכולי� להירש� בדר
 זו מספר כניסות של מנוי אחד. 

 � 31כ
 שעלולי� לחשב בגינו מספר כניסות ליו� במקו� להיכנס בכל עת מספר פעמי� ביו

 32כ
 ג� לגבי חוגי�, אילו הייתה מתקבלת שיטת המבקשת, היה צור
 לבדוק בכל . כניסה אחת

 � 33באותה שהמשתתפי� באי� לחוג, ג� א� מדובר במספר פעמי� בשבוע, א� הושמעה פע

� 34מוסיקה מהיצירות שברפרטואר המבקשת, כמה משתתפי� היו באותה פע� של החוג,  פע
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 1י ששול� על ידי העלות היחסית הספציפית באותה פע� מתו
 הסכו� החודשלחשב את 

 2כ
 ג� במקרה שדמי מנוי לבריכה כוללי� ג� חוגי� שלא נגבה בגינ� המשתת* בגי� החוג. 

 3לא נית� לחשב את העלות של החוגי� בנפרד ג� א� תושמע עלות נפרדת מעבר לדמי המנוי, 

 4י� של הופעות שנעשות בבריכה בה� מוסיקה מהרפרטואר של המבקשת. ג� במקר

 5כשהמנויי� אינ� מחויבי� בגינ� בדמי כניסה בנפרד וה� נכללי� בדמי המנוי, שלא נית� לחשב 

 6 את העלות למנוי בגי� הופעות כאלו. 

  7 

 8לבדוק  ניסיתי..." :בעניי� יישו� ההסכ� סג� גזבר עיריית הרצליהכ
 העיד מר יונה טאוב,  .60

 9ע� כמה מתנ"סי� אצלנו אי/ ה� רואי� את האפשרות לנהל כזה מעקב, זה אומר שכל חוג 

 10ויש אני מניח עשרות חוגי� כאלה רצי� כל הזמ�, כל חוג כזה מי שמנהל את החוג צרי/ 

 11להתחיל להעביר דיווח מה הוא משמיע. ז"א בוא נשאל אות/ שאלה כזאת, א� הוא משמיע 

 12לכ�, מגיע לגו. אחר, מגיע למישהו? ... העשרות חוגי� האלה את כיפה אדומה, מגיע 

 13צריכי� לנהל דיווח של כל פעילות, של כל שעה או כל רבע שעה או כל חמש דקות ואז ה� 

 14על זה את� צריכי�  –צריכי� לשלוח לכ� את הדיווח הזה ואת� אמורי� מתו/ זה להגיד 

 15רי/ לבקר א� בכלל זה מגיע לכ� או לשל� ועל זה אני לא צרי/ לשל�, ואז מישהו אצלנו צ

 16לא מגיע לכ� כי לא בטוח שמה, ז"א צרי/ לבדוק את החשבו� של מגיש החשבו� א� הוא לא 

 17  ).17%5, שו' 137" (עמ' .טעה או א� הוא בתו� לב או לא בתו� לב, תאר לעצמ/ במה זה כרו/

 :
 18רוז� מרכזת ברמה הילה רוז�... לא מקבלת דיווח על כל חוג ועל כל זה, הילה "ובהמש

 19כוללנית כמה סה"כ הכנסות, מה החיתוכי�, לפי סוגי� של פעילויות, זה רמת הדיווח שהיא 

 20מקבלת. היא בוודאי לא מסוגלת לעשות את מה שאתה מבקש. היחידי שתיאורטית לטענת/ 

 21כ� מסוגל זה הנהלת המתנ"ס והנהלת המתנ"ס אומרת בצורה מפורשת, ואני בדקתי את זה 

 22. על )28%21, שו' 150(פרוט, עמ'  "י המתנ"סי�, חבר'ה סיפור מההפטרהמנהלע� שלושת 

 23לא. והתשובה היא, "השאלה הא� נכו� שאפשר בקלות לעשות את התשיב, ענה מר טאוב: 

 24[לעשות את  למרות מה שאתה חושב ולמרות מה שאתה אומר, התשובה היא לא בקלות

 25על השאלה למה עשיית התחשיב קשה, . )12%7, שו' 153(עמ'  "כי הנושא נבדקא.מ.]  –התחשיב 

 26לגבי הקושי, התשובה שלי היא פשוטה, דיברתי ע� מנהלת המתנ"ס,  –א'  ...השיב טאוב: "

 27הא� את יכולה להעביר דיווח של כל חוג, של כל יו� שמתנהל בו חוג, של  –שאלתי אותה 

 28היא משמיעה? אותה גברת שמנהלת את החוג, מה היא משמיעה, אי/ היא משמיעה, למה 

 29אתה יכול להגיד שזה נכו�, לא נכו�, אלה התשובות שקיבלתי התשובה היא שלילית... 

 30ממנהלי המתנ"סי� ואתה לא יכול להגיד שלא ניסיתי לבדוק את האופציה הזאת כי ניסיתי. 

 31אני לא יודעת מה היא משמיעה בחוג, מה היא מתכוננת להשמיע  –זאת היתה התשובה 

 32וננת להשמיע בחוג הספציפי הזה או אחר. זה נקודה ראשונה, ולכ� בחוג ואי/ היא מתכ

 33בהמש
 חוזר מר טאוב על הדברי�:  ).7, שו' 155עמ'  – 30, שו' 154..." (עמ' הנושא הוא בעייתי

 34  ).7%6, שו' 161" (עמ' ש. אי אפשר לעשות את ההתחשבנות? ת. לא"
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  1 

 2 תנטיי� מנהלובעיריית רעננה, ובזמני� הרלו* תרבות נוער ופנאי גהגב' פאני נחמנה, מנהלת א .61

 3יש : "העידה בעדותה בעניי� הקושי לייש� את ההסכ�, הימחלקת תרבות נוער ופנאי בעירי

 4פרמטר שהוא לא יכול לסכ� משו� שאי� כזה מעקב צמוד, אנחנו כעירייה, אנחנו לא הולכי� 

 5תני� שירות לתושב. להרוויח, אנחנו לא הולכי� להתחרות ע� גופי� פרטיי�. אנחנו נו

 6להפ/, השירות שלנו לרוב הוא יותר זול. זה לא הול/ כא� על רווחי�, לכ� כשבוחרי� מדריכת 

 7אני רוצה ללמד, אז אפשר לעשות איתה איזשהו הסכ�, היא מקבלת  –זומבה והיא אומרת 

 8כ/ וכ/ עבור הלימוד שלה, לוקחי� בחשבו� תקורה קטנה ואז צרי/ לראות א� יש מספיק 

 9חרת החוג לא מתקיי�. אמי� שיכסו את השכר שלה ואת המינימו� תקורה שלנו פה... נרש

 10ג� בפרסומי� לרוב כתוב תלוי במספר משתתפי�. ומה שקורה הוא שקשה מאוד לעקוב 

 11וכול� מאוד מאוד  �18ב ו. בהתחלה יש חוג שהתחלנו אותובכל מפגש כמה אנשי� הגיע

 12אני לא באה יותר,  –, לא כול� מודיעי� בזמ� , אח"כ�15מתלהבות, אחרי פעמיי� ירדנו ל

 13אלא רק אחרי תקופה וזה באמת חבל מצד מי שפרש. רגע, את� לקחת� לי הוראת קבע ואני 

 14חודשי� לא מגיעה. אז להגיד ל/ שיש לי איזושהי שליטה להגיד ל/ כל שיעור בכל  3כבר 

 15"...אבל כרגע מה  ובהמש
: .)16%2, שו' 169עמ' פרוט', (" .חוג מי הגיע ומי לא? לא, אי� לי

 16שאני יודעת שהחוגי� שלנו והשמעת מוסיקה שאנחנו משמיעי� במרו% רעננה כשיוצאי� 

 17רצי�, יש מרו% וכשמתאספי� אנשי� משמיעי� מוסיקה וזה משהו שבחיי� לא יכולה 

 18לכמת, משו� שא� המזג האוויר רע אז רק הרצי� באי�. א� המזג אוויר טוב, באי� עוד 

 19[לשלוח דיווחי� על אירועי�  "יש לי בעיה וכ�:). 6%3, שו' 174(עמ' .." אנשי� לעודד. 5,000

 20משו� שמאוד מאוד קשה לפקח על כל חוג ועל כל ב� אד�  ...א.מ.] %וחוגי� ברמה שנתית

 21, אתה רוצה להעמיד מישהו שיספור 200ופע� באי�  20שבא. יש ריקודי ע�, אז פע� באי� 

 22, חלק באי� מבחו%, 50%י� כעובדי עירייה, זה כל פע� מי נכנס, מה? עכשיו חלק משלמ

 23 ). 31%26, שו' 176(עמ' " משלמי� מלא. זה הוראה שאני לא רואה מי יכול לעמוד בה.

  24 

62.  :� 25במש/ השני� הבהרנו את זה לאקו"� לא "מר גילצר העיד בעדותו בעניי� ישימות ההסכ

 26נו אנשי פאחר שלשלטו� המקומי ל �אחת ולא שתיי� אלא הרבה הרבה פעמי�. הבהרתי ג

 27" (עמ' שרי לבצע אותו, את החלק הזה שציינתהביצוע ברשויות השונות ואמרו שזה בלתי אפ

 28ברור שמבחינה טכנית זה בלתי אפשרי לדווח על ... : "אמר מר גילצר ). ובהמש
9%7, שו' 92

 29כל מתנ"ס או כל קורס, על כל זה א� יש השמעות וא� יש השמעות ששייכות לאקו"� או 

 30לחמישה ארגוני� אחרי� וזה. השאלה היא תיאורטית. א� היו מחזיקי� אלפי עובדי� שכל 

 31רטי יכול להיות שכ�, אחד יישב במתנ"ס אחר וכל זה עוד שני עובדי� בכל קורס, באופ� תיאו

 32מדובר בעשרות ובהמש
: "). 24%19, שו' 94," (עמ' אבל באופ� מעשי זה ברור שאי� לזה שו�

 33מוקדי� ואולי אפילו יותר כי יש מרכזי יו� לקשיש וכו', בכול� יש עשרות חוגי� ואנחנו 

 34מדברי� רק על החוגי�, לא מדברי� על ההשמעות הפומביות וכל הדברי� האלה שעל זה 
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 1ש הסדר, רק על המקטע הזה. עכשיו כיו� בעשרות קורסי� בכל מקו� יש עשרות, בכל י

 2מה שאני בסה"כ מנסה להגיד הוא, . וכ�: ")6%2, שו' 95..." (עמ' קורס עשרות משתתפי�

 3שג� א� כבר היינו יכולי� לדעת בכל, במטריצה הענקית הזאת שזה מכפלה בחזקה, אז אני 

 4ס, א� הקורס מסתיי�, כמה אנשי� יש, הרי זה הול/ פר. בכלל לא יודע ומי שמתחיל קור

 5המערכת הזאת היא מערכת בלתי ניתנת, וודאי בזמ� אמיתי וזה לא פונקציה של כמות 

 6אנשי�. כל דבר בסופו של יו�, זה בהגדרה, ישימו אל. איש שיעשו את זה אז יכול להיות 

 7אלה א� אנחנו מתמרחי� פה אבל, לכ� השאלה זה לא עניי� כלכלי, זה עניי� מעשי... הש

 8, 95." (עמ' שני� אי/, אי� דר/ להגיד שבחוג הזה היה השמעות של השיר הזה והשיר ההוא

 9הבעיה שיש אלפי� שה� משתני� בווריאציות שונות, זה בלתי אפשרי וכ�: "...  ).31%26שו' 

 10 ).18, שו' 121" (עמ' לדווח על זה

  11 

 12ליה, נחמנה מעיריית רעננה וגילצר מעיריית מעדות� של שלושת העדי�, טאוב מעיריית הרצ .63

 13מונה משותפת לפיה ביצוע ההסכ� בכל עולה ת שאמרו דברי� דומי� ג� בתצהיריה�, ת"א,

 14היינו ד, 0 19הנוגע לתשלו� דמי התמלוגי� בגי� אירועי� שדמי הכניסה אליה� הינ� מעל 

� 15פי האירוע, לאו ותייחסבהת ,תגמולי הדלתא על פי הקריטריו� השני, הינו קשה עד בלתי ישי

 16כל הנוגע ואופ� גביית התשלו�. אי� חולק כי ב , מספר האנשי�,סוג הפעילות ,מקו� האירוע

 17כאשר מדובר , וכיו"ב, אירועי� במקומות כמו תיאטראות, היכלי אמנויות הבמהל

 18בידור  ימוקד" �" שהי�ציבורי מותמקו" שהוא הופעה מתוכננת, המבוצע ב"י�אירועב"

 19, יש לשל� של יצירות מרפרטואר המבקשת "פומביבהשמעה "מבוצעת  ה�וב ,"י�ציבורי

 20בגינ� את תמלוגי הדלתא על פי הקריטריו� השני. כ
 אכ� אמר מר טאוב שעיריית הרצליה 

 21דיווחה ושילמה למבקשת עבור האירועי� שהתקיימו ב"היכל לאמנויות הבמה הרצליה", 

 22אי� הכחשה לחובת הקאמרית הרצליה" תזמורת ""אנסמבל תיאטרו� הרצליה" וג� לגבי 

 .� 23 העירייה לדווח ולשל

  24 

 25לא שוכנעתי עומדי� בהגדרות בהסכ� כפי שפורט לעיל, הרי שכ� בכל הנוגע לאירועי� ש .64

 26שההסכ� לא ישי� לגביה�. עיקר טענות המשיבות התייחסו לפעילויות בחוגי�, בריכות, 

 27ו היכל אמנויות הבמה הרצליה, חדרי כושר, מתקני ספורט וכדו', כאשר לגבי מקומות כמ

 28כי נית� היה  2מורת הקאמרית הרצליה, הודתה המשיבה זאנסמבל תיאטרו� הרצליה והת

 29 דר
 כלל במקומות גדולי�מדובר בלמה למבקשת בגינ�. לדווח בגינ�, וא* דיווחה ושי

 30בהופעות מתוכננות ומאורגנות מראש, ואי� כל סיבה שלא היה נית� לאסו* בה� את כל ו

 31. 0 19הנתוני� הנדרשי� לצור
 תשלו� הדלתא בגי� אירועי� שכרטיס הכניסה אליה� מעל 

 32אי התשלו� עבור אירועי� ג� מסוגלות לבצע זאת. היו עובדה היא, שחלק מהרשויות 

 33שדמי הכניסה בגינ� דרות ההסכ� כאמור בפסק הדי�, החוסי� תחת הגבמקומות מעי� אלו, 

 34  הפרת ההסכ�.  , אפוא,מהווה, 0 19עולי� על 
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  1 

 2  ו על כל חלקיו, במידה וחייב אות�הא� המשיבות הפרו את ההסכ� בכ/ שלא קיימו אות

  3 

 4, לא הפרה את ההסכ�, לאור הקביעה שהיא לא חתמה על ההסכ� עיריית ת"א % 1המשיבה  .65

 � 5על פי  "פר תושב"ולא הצטרפה אליו, ג� לא בדר
 התנהגות, אלא הסכימה רק לתשלו

 6הקריטריו� הראשו� שבו, ואינה מחויבת בתשלו� תמלוגי הדלתא על פי הקריטריו� השני 

 7 שמעול� לא הסכימה לו ולא שילמה על פיו. 

  8 

 9על פי  "פר תושב"בעדות� שה� שילמו את התשלו�  מרוהצטרפו להסכ� וא 3 %ו 2המשיבות  .66

� 10כי ה� יודעות ג� אמרו  3 %ו 2המשיבות  . על כ
 אי� מחלוקת.הקריטריו� הראשו� בהסכ

 11שעליה� לשל� את תגמולי הדלתא לפי הקריטריו� השני. עיריית הרצליה א* שילמה את 

 12ומות שהזכירה אות� כאמור. ככל שישנ� תמלוגי הדלתא בגי� אירועי� שהיו במספר מק

 13אירועי� נוספי� הנכנסי� להגדרה של החבות לשל� בגינ� את תמלוגי הדלתא כפי שקבענו, 

 � 14בשבע השני� שקדמו להגשת התביעה, הרי שהפרו בכ
 את אלה או שלא שילמו את תשלומי

 .� 15אמרית כי היא לא שילמה תמלוגי� בגי� התזמורת הק 2בה בנוגע לטענת המשיההסכ

 � 16, 2009%2005בהרצליה משו� שלא קיבלה מהמבקשת דרישה או פנייה בעניי� בי� השני

 17לא שילמה משו� שהתקיי� מו"מ בי� אקו"� למש"מ על שינוי שיטת  2009ומחודש מר2 

 18יש לדחות טענות אלו. אי� כל  %חישוב התמלוגי� וסברה כי ראוי להמתי� על תוצאות המו"מ 

 19צריכה לשלוח דרישת תשלו� בטר� ישולמו לה התמלוגי�  בהסכ� לפיו המבקשתתנאי 

 20הנקובי� היה לשל� למבקשת את התשלומי�  2על המשיבה המגיעי� לה על פי ההסכ� ו

 21ג� מצב בו מנוהל מו"מ לגבי שינוי ההסכ� אינו פוטר  .ג� ללא דרישה מאקו"� הסכ�ב

 22י התשלו� את ההסכ� בא 2לא שונה. משכ
, הפרה המשיבה ההסכ� מתשלו� כל עוד 

 23 למבקשת בגי� אירועי� שהיו בתזמורת הקאמרית בהרצליה. 

  24 

 25 כפי שנקבע במסגרת הקריטריו� השני ותחוס �ינשא לפעילויותבכל הנוגע למותר לציי� כי 

 26  .3 %ו 2על ידי משיבות בקשר אליה� , כי אז ההסכ� לא הופר בפסק הדי�

 27 כטענתה, כי אז לא הפרה את ההסכ� ,פומביי� לא ביצעה אירועי� 3ברי כי א� המשיבה 

 28 . באי תשלו� בגי� אירועי� שלא התקיימו

  29 

  30 

  31 

  32 

  33 

  34 
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 1  מ הפר את ההסכ�"הא� המש

  2 

67. � 3 כדלקמ�:  י�, האומר14 % 12הינ� סעיפי� לחיובי המש"מ  י�בהסכ� המתייחס הסעיפי

  4 

 5 הרשויות את ליידע זה,  �הסכ חתימת לאחרב, מיד מתחיי המרכז. 12"

 6 להצטר. אפשרותו ו, ב המפורטי� התנאי� ה, ז הסכ� של קיומו כדבר

 7 ,מזכרי� במשלוח וה� ל"מנכ רזחוב ה� אתת, זההצטרפו ודר/ להסכ�

 8  .�"לאקו ישלחו �שהעתקיה

  9 

 10 דר/ כלב וה� מידע מת�ב ה� �"אקו בידי לסייע מתחייב המרכז . 13

 11 מכתבי משלוח אמצעיתב יתבצע הז סיוע ה. ז בהסדר טיפולב אחרת

 12 את שילמו לאעל הסכ� זה ו/או  חתמו שלא לרשויות תזכורת

 13 הראשו� ביו� זלמרכ �אקו שתגיש רשימות פי על וזאת �, התמלוגי

 14 רחיאו ולא ,הצור/ לפי מפע� לפע�, ו קלנדרית שנה בכל אפריל דשולח

 15 ל"הנ מהפניה העתקל. "הנ הרשימות שהתקבלו� יומיו�  30 �מ

 16  לאקו"�.  יישלח לרשויות

  17 

14 .  18 

 19 פעולה ולשיתו. משות. למאמ% י�במתחיי זוהמרכו"� אק 14.1

 20 הרשויות, בקרב הסברה ולפעילות המודעות ולהחדרת להגברת

� 21 והחיוב יצירות של יתבפומ בהשמעה היוצרי� זכויות לעניי

 22ביצוע  טר� תמלוגי�"� ותשלו� מאקו הרשאהת בקבל

 23  .הזכויותת הפר שמשמעותה ה, הרשא ללא ההשמעה

 24 לרשויות הנחיההמרכז  יוציא המודעות הגברת במסגרת  14.2

 25 הפקת לצור/ תחומוב נכסי� השוכר ו.� גע הסכ� כלב להבהיר

 26אירועי� שהתשלו� לרשות או ההתקשרות עמה אינו כולל 

 27  .תשלו� עבור זכויות יוצרי�"

  28 

 29הסכ�, וא* שלח מכתבי� לרשויות את חיוביו על פי הטענת המבקשת, המש"מ לא קיי� ל .68

 30ל� לאקו"� ולא לדווח לה על האירועי� שבגינ� יש לשל� מקומיות בה� עודד אות� לא לש

 31הפר בכ
 את הדלתא, לאור כ
 "שקיימת מחלוקת בסיסית בינינו לבי� הארגו� סביב השיטה". 

 � 32ובהתנהגותו זו יש ג� גר� הפרת הסכ� של המבקשת ע� הרשויות המש"מ את ההסכ

 33  המקומיות. 

 34 

 35הוא אינו גו* שבכוחו לחייב את הרשויות לקבל  ,המש"מ דוחה את טענות המבקשת. לטענתו .69

 � 36את ההסכ� אלא א
 להמלי2 בפניה� על הסדרת יחסיה� ע� המבקשת, כפי שג� כתוב בהסכ

 37הודתה בסיכומיה שהמש"מ שלח מכתבי� לרשויות ויידע אות� על ההסכ� ג� אקו"�  עצמו.

 38רשימה כלשהי על פי  בהסכ�, המבקשת לא שלחה לו מעול� 13בכל הנוגע לסעי* ויתרונותיו. 

 39, המש"מ פעל להגברת 14סעי* זה ועל כ� לא חלה עליו כל חובה לפעול על פיו. באשר לסעי* 

 40למכתב ששלח , ואילו בנוגע המודעות בקרב הרשויות המקומיות בדבר זכויות המבקשת
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 1, שנשלח לאחר כתשע שני� מאז נחת� 4.5.09מיו� לרשויות המקומיות, מדובר בדוא"ל בודד 

 2לא נכתב בו שעל הרשויות המקומיות להפסיק לדווח ולשל� למבקשת וכל שהיה בו �, ההסכ

 3היה רק המלצה שלא להגיע לסיכו� נקודתי עמה הואיל ומתקיי� מו"מ. ממילא, ג� לגישת 

 4עוד מיו�  )2( 4.1.1המבקשת הרשויות המקומיות אינ� מיישמות את המנגנו� שבסעי* 

 5 חתימתו. 

 6 

 7ל המש"מ משו� הפרת ההסכ�. ראשית, המש"מ צר* מכתבי� אינני רואה בהתנהלותו ש .70

 8וכ� ג� נעשה פרסו� על ידו באתר יידע אות� על ההסכ� ויתרונותיו, בה� ששלח לרשויות ו

 9בהקשר זה בסיכומיה. למעשה, כל שהמבקשת טוענת  19והמבקשת מודה בכ
 בסעי* שלו. 

 � 10מצליח, מנהל היחידה לכלכלה , שנשלח על ידי מר 4.5.09כלפי המש"מ הוא דוא"ל מיו

 11), ובכ
 הפר המש"מ 1נספח י"ז לתצהיר הדר ת/ %" הדוא"לומידע אצל המש"מ (להל�: "

 12 את ההסכ� וג� גר� לרשויות לא לקיימו. לטענתה 

 13 

 14 בדוא"ל שנשלח על ידי המש"מ לרשויות נכתב כדלהל�:  .71

 15  לגזברי� שלו�,"

 16ל אקו"� מול רשויות לאחרונה מגיעות אלינו פניות רבות בעניי� תביעות ש

 17מקומיות בגי� אי הסדרה כביכול של חובות עבור אירועי� בתשלו� 

 18  ברשויות.  לכאורהשמתבצעי� 

...  19 

 20מאחר שאנו מביני� את הקושי לחשב את זכויות אקו"� בגי� אירועי� 

 21הוכחה הטובה לכ/ היא שכמעט א. רשות לא שילמה בשני� בתשלו� (וה

 22בגי� פעילות כזו, אנו מנסי� כבר זמ� האחרונות זכויות יוצרי� לאקו"� 

 23רב יחד ע� מספר עיריות גדולות (ובה� ת"א ור"ג) להגיע להסכ� מסגרת 

 24  ע� אקו"� שיסיר את הנושא מסדר היו�. 

  25 

 26המצב כרגע הוא שקיימת מחלוקת בסיסית בינינו לבי� הארגו� סביב 

 27השיטה. בעוד שאקו"� חותר לסיכו� בו כל רשות ורשות תמדוד את היק. 

 28השימוש המדויק שלה ותשל� על פי תערי. שיסוכ� מראש (מודל 

 29שהחיי� הוכיחו שאינו ישי�), אנו סבורי� שהפתרו� מצוי במודל כללי 

 30טרי� שיסוכמו מראש (למשל מס' נפשות, מס' פשוט המתבסס על פרמ

 31בני נוער בעיר, מס' מתנס"י�, מידת פריפריאליות וכיו"ב) ויופעלו בכל 

 32  להצטר. להסכ�.הרשויות שיבחרו 
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 � 1אנו ממליצי� לכ� שלא לסכ� המו"מ ע� אקו"� טר� הסתיי� ועל כ

� 2שו� סיכו� נקודתי עד שהעניי� ימוצה על ידנו. מצ"ב מסמ/  ע� הארגו

 3  שהופ% לאקו"� בימי� האחרוני�.

 4   " בברכה,

 5  (ההדגשה במקור).

 6 

 7שבו התחייב  ,בהסכ� 14כי המש"מ לא קיי� את חיובו על פי סעי* לכאורה עולה מהדוא"ל  .72

 8להגברת ולהחדרת המודעות ולפעילות הסברה בקרב  למאמ2 משות* ולשיתו* פעולה"

 9הרשויות... והחיוב בקבלת הרשאה מאקו"� לתשלו� תמלוגי� טר� ביצוע ההשמעה ללא 

 10בהסכ� בו נכתב כי להצהרותיו והסכמותיו של  3.2מפנה לסעי* הרשאה". אמנ� המש"מ 

 11"תוק* של המלצה בלבד לגבי הרשויות" וכל רשות שתרצה  המש"מ במסגרת ההסכ� יש

 � 12עדיי�, על פניו האמור "ליהנות" מתנאי ההסכ� חייבת להצטר* אליו באופ� פרטני, אול

 13 . בדוא"ל אינו עולה בקנה אחד ע� התחייבות המש"מ

 14 

 15לאחר חתימת  14על פי סעי* ע� זאת, המש"מ קיי� את התחייבויותיו כלפי המבקשת  .73

 16תשע שני� לאחר על ידי המש"מ ההסכ� ולאחר מכ�, כפי שהתחייב לעשות. הדוא"ל שנשלח 

� 17, שבה� חתימת ההסכ� משק* מו"מ ממוש
, מכתבי� ופגישות שונות שהתקיימו בי� הצדדי

 18בי� המבקשת שתכליתו הייתה להגיע להסדר אחר מזה הכתוב אכ� נוהל מו"מ בי� המש"מ ו

 19תשלו� תמלוגי הדלתא לפי הקריטריו� השני שבהסכ�. אי� חולק בהסכ� בכל הנוגע ל

 20שרשויות שונות לא שילמו לאקו"� כל תשלו� בגי� האירועי� על פי הקריטריו� השני למ� 

 21וזאת שני� רבות לפני למעט אולי עיריית הרצליה ששילמה בגי� שני מקומות בלבד, ההתחלה, 

 22ללא התערבות המש"מ. וזאת ההסכ�, ממועד חתימת כבר היה המצב כ
 משלוח הדוא"ל. 

 23אשר מייצגת את הרשויות המקומיות בישראל ומקדמת את עניינ� בפני  עמותההמש"מ הוא 

 24הכנסת ומול גורמי הממשלה השוני� וכ� בפני מוסדות וארגוני� ממלכתיי� וארציי�, לרבות 

 25ילות� השוני� בעלי זכויות יוצרי�, וכ� מנחה ומייע2 מקצועי לרשויות המקומיות בתחומי פע

 26  ). בכתב התשובה מטע� המש"מ 14סעי* (

  27 

 28, שהוא מייצג אות� ואת ענייניה� לרשויות המקומיותהמש"מ יבותו של מחובשל אני סבור כי  .74

 29המלצתו שלא ג� ניהול המו"מ בינו ובי� המבקשת ואת דבר לידיעת� חייב להביא היה המש"מ 

 30אינה המלצת המש"מ . נעשתה בהקשר זה להגיע בינתיי� לסיכו� נקודתי עמה בעניי� זה

 31מחייבת את הרשויות וכל רשות הייתה יכולה להגיע להסכ� ע� המבקשת מבלי להתחשב 

 32האחד,  .שסתרו האחד את השני ,שני כובעי�למעשה המש"מ. המש"מ חבש  תבהמלצ

 33מחויבותו כלפי הרשויות לקד�  , והשני,מחויבותו לשת* פעולה ע� המבקשת בעניי� ההסדר
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 1עניינ� ולייע2 לה� בתחומי פעילות�. אני סבור שטענת המבקשת כלפי המש"מ שהיה עליו את 

 2ולאפשר בכ
 לרשויות לחתו� ע� הרשויות על הסכ� שהמש"מ להמשי
 לשת* עמה פעולה 

 3לו ומנהל מספר שני� מו"מ לשינויו, יש בה משו� עמידה על זכות חוקית בחוסר תו� מתנגד 

 4לטעמי, לא לרשויות המקומיות להפסיק לשל� למבקשת. לב. מה ג�, שהמש"מ לא הורה 

 5נית� לראות במשלוח הדוא"ל משו� הפרת ההסכ� על ידי המש"מ, ואני דוחה טענת המבקשת 

 6  בעניי� זה. 

 7 

 8התחייבות המש"מ על פי , בהסכ� 13הפרת סעי* ככל שהמבקשת טוענת נגד המש"מ ג� ל .75

 9הינה חובת המש"מ  בהסכ� קובע כי 13סעי*  .מותנית בקבלת רשימות מהמבקשתסעי* זה 

 10יו� מיו� שיתקבלו  30 �לא יאוחר מ" :..." וכ�אקו"� למרכז שעל פי רשימות שתגי"

 11המבקשת לא הפנתה בסיכומיה לרשימות ששלחה למש"מ ועל כ� לא הוכחה . "הרשימות

 12 1) ששלחה אקו"� למש"מ, בסעי* 15(ת/ 11.7.02במכתב מיו� הפרה של סעי* זה. יוער, כי 

 13רשימה מעודכנת של הרשויות המקומיות שיש למכתב כי היא מצרפת אקו"� בו, כותבת ש

 14א* רשות לא שילמה  ,לגבי אירועי� ע� דמי כניסהולה� חובות לגבי אירועי� ללא דמי כניסה, 

 .� 15שבו  15.7.02המש"מ נענה לפניית אקו"� אליו ושלח מכתבי� לרשויות בתארי
 ואול� בעד

 16וכי אקו"� נוהגת לנקוט הליכי� משפטיי� כנגד  לה� חוב לאקו"� העמיד אות� על כ
 שיש

 17, והרשימה ). אקו"� לא הפנתה לרשימות נוספות ששלחה למש"מ16בעלי חובה (צור* לת/

 � 18במש"מ כמי שהפר את  , על כ�,אי� לראות. שני� לפני הגשת התובענה 10הנ"ל נשלחה ג

 � 19 .בהסכ� 13על פי סעי* התחייבותו כלפי אקו"

  20 

 21  זכויות יוצרי�

 22 

 23 המשיבי� לא כפרו בכ
.  .אי� מחלוקת שלמבקשת זכויות יוצרי� ביצירות שברפרטואר שלה .76

 24 

 25בפסק די� זה בכל הנוגע לאירועי� החוסי� תחת ההגדרות שבהסכ� בהמש
 לקביעות  .77

 26לא שילמו את תמלוגי הדלתא  3 %ו 2והמשיבות  0 19תשלו� דמי הכניסה בגינ� הינו מעל שו

� 27את ההסכ� והשימוש שעשו ועושות ביצירות אלו, ככל שנעשו  3 %ו 2הפרו המשיבות  % בגינ

 ,� 28"שימוש הוג�" טענת הפרת זכויות יוצרי� של המבקשת. ללא הרשאה ומהווה  נעשהונעשי

 29, לבד מכ
 שלא הועלתה ולא נטענה על ידי המשיבות 3 %ו 2שהועלתה על ידי המשיבות 

 30לא הועלתה לראשונה רק בסיכומי�, ובתשובה להמרצת הפתיחה או בתצהירי� שהגישו, 

 31ולפעילויות  0 19 %מו
 מזה אלא לאירועי� שהתשלו� בגינ� נ נטענה בקשר לאירועי� מסוג

 32 עי�". שאינ� בגדר "אירו
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 1אשר  ,יצירות מרפרטואר המבקשתשל  3 %ו 2הנעשות על ידי המשיבות בכל הנוגע להשמעות  .78

 2כפי  %(כמו חוגי� וכדו')  בהסכ�"אירוע" המונח תחת קבענו בפסק הדי� שאינ� נכללות 

 3כל הפעילויות שאינ� לא נית� לקבוע א� לאור לשו� ההסכ� וכוונות הצדדי� השונות , נואמרש

 � 4נות� "רישיו� שמיכה" שהמשיבות טענו שהוא  "פר תושב""אירוע" נכללות במסגרת התשלו

 5טענה זו לא כאמור,  ,לגבי השמעות אלה לטענה בדבר שימוש הוג�באשר . לפעילויות כאלו

� 6יכולות אינ�  והמשיבותאסורה הינה הרחבת חזית ו נטענה כאמור בכתבי הטענות ובתצהירי

 7 .לראשנה בסיכומיה� עלותהלה

  8 

 9קביעה לגבי השמעות כאלה, שכ� התייחסה בכל מקרה, המבקשת לא ביקשה בתובענה לקבוע 

 10הפרת זכויות ללהפרת זכויות יוצרי� הנובעת מהפרת ההסכ� (סעי* (ה) בתובענה), ולא 

 .� 11השמעות לגבי הוא הדי� ג� יוצרי� העומדת בפני עצמה שאינה נובעת מהפרת ההסכ

 12חלק זה של ההסכ� , ש0 19על ידי עיריית ת"א באירועי� שדמי הכניסה אליה� מעל  הנעשות

 13 אינו חל עליה. 

  14 

 15בעת הדיו� אמרה הגב' הדר, מנהלת מחלקת מוסיקה לעסקי� של אקו"� כי בהקשר זה יצויי� 

 16המרצת הפתיחה מתייחסת להפרת הסכ� ולא "והעדה מטעמה, לשאלת בית המשפט, כי 

 12%17, שו' 17; ראו ג�: עמ' 16, שו' 75, עמ' 25.11.13" (פרוט' מיו� וצרי�להפרת חוק זכויות י

 18 ), ללא הסתייגות מצד ב"כ המבקשת. 10

  19 

 20  המבוקשי�  הסעדי�

  21 

 22לאור ההפרה היסודית של ההסכ� על סעד הצהרתי שיצהיר כי בתובענה המבקשת ביקשה  .79

 23ידי המשיבות, כל שימוש שעושות המשיבות ביצירות שברפרטואר שלה מהווה הפרת זכויות 

 24לאור  הצור
 בקביעה בדבר הפרת ההסכ� על ידי המשיבות.יוצרי�.  בכללו של סעד זה 

 25מלוגי ככל שלא שילמו למבקשת את ת 3 %ו 2, יש משו� הפרת ההסכ� על ידי המשיבות האמור

 26שקבענו בפסק די� לקביעות , בהתא� 0 19הדלתא בגי� אירועי� שדמי הכניסה אליה� מעל 

 27 .  זה

 28 

 29בי� המבקשת לא ביקשה בדבר גר� הפרת הסכ� על ידי המשיבי�, ת המבקשת לטענבאשר 

 � 30לא נית� לבקש בסיכומי� זאת. שיקבע בתובענה, סעד הצהרתי שהתבקשו על ידה הסעדי

 31 בתובענה גופה.סעד שלא התבקש 
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 1או כל מי מטעמ� להימנע משימוש כלשהו המבקשת ביקשה להוציא צווי מניעה נגד המשיבות  .80

 2בהסכ� וכל עוד לא  )2( 4.1.1ביצירות המוגנות כל עוד לא יקיימו את מחויבויותיה� לפי סעי* 

 3ידווחו לבקשת כמפורט באותו סעי* ולא יעבירו למבקשת התמלוגי� המגיעי� לה בגי� 

 4 י� כמפורט ש�. מופע

 5 

 6 ,כאמור בפרק 'הרקע העובדתי' בפסק די� זה, חלה התפתחות מהמועד שבו הוגשה התובענה .81

 7מיו� במכתבי� שכ� בינתיי� ביטלה המבקשת את ההסכ� ע� המשיבי� בהודעה בכתב 

 8 . 26.5.15 %ו 25.5.15

  9 

 10, על ידה לבית המשפט לראשונה על ביטול ההסכ�אקו"� בה� הודיעה ה תבסיכומי תשוב

 � 11כי אי� בביטול להשפיע על התובענה כיוו� שבתובענה מתבקש סעד של דיווח כתבה אקו"

 12ואיל
; והוראות ההסכ� ישלטו בכיפה עד  2016 %צופה פני עבר; ביטול ההסכ� יחול רק מ

 13  בסיכומי התשובה של המבקשת).  11שלא ייקבע תמלוג ראוי (סעי* 

  14 

 15ת המשפט בעניי� השלכות ביטול ההסכ� על לפי בקשת בי המשיבי�בהודעה שהגישו 

 
 16התובענה, ייחסו המשיבי� להודעה החד צדדית על ביטול ההסכ� שניתנה במהל
 ההלי

 17טענו כי המבקשת  4 %ו 1ושימוש לרעה בהליכי משפט. המשיבות המשפטי משו� חוסר תו� לב 

 18בסיסו עתרה אינה יכולה לטעו� לקבלת צו מניעה עתידי מקו� שפעלה לביטול ההסכ� שעל 

 19טענו כי הביטול מייתר לפחות חלק מהסעדי� שהתבקשו בתובענה, כאשר בנוגע לסעדי�. כ� 

 .� 20למש"מ מתייתר בכלל הסעד שהתבקש לגביו, לצוות עליו לקיי� התחייבויותיו על פי ההסכ

 21כי קיימת סתירה בי� ההלי
 שכוונתו לאכו* את ההסכ� כאשר עוד, טענו  3 %ו 2המשיבות 

 22טלה אותו, ולטענת� היה על המבקשת למחוק את המרצת הפתיחה לאחר המבקשת בי

 .� 23  שביטלה את ההסכ

  24 

 25אקו"� כתבה בהודעתה כי על פי תנאי פעילות המבקשת כפי שנוסחו על ידי הממונה על 

 26ההגבלי� העסקיי� ואושרו על ידי בית הדי� להגבלי� עסקיי�, אי� בביטול ההסכ� כדי 

 � 27וכי כל עוד אי� הסכמה לשינוי בתערי*, ימשי
 לחול לשנות את המצב המשפטי הקיי

� 28פרשנות ההסכ� הינה חשובה ביחס לתמלוגי� על השימושי� שנעשו בעבר על ידי ו ,ההסכ

 29המשיבות. כמו כ� כתבה המבקשת, כי צווי המניעה המבוקשי� על ידה וכ� הדוחות שביקשה 

 30עו כיצד להתנהל בשני� לה ממשיכי� להיות נדרשי� כדי שהצדדי� יידמציאו שהמשיבות י

 31  הקרובות לאחר ביטול ההסכ�, כאשר התנאי� הקבועי� בו ימשיכו לחול. 
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82.   � 1מעיו� בתנאי ההיתר הזמני לפעילות אקו"� בהתא� להמלצת הממונה על ההגבלי

 � 2(נספח ב' לתצהיר גב'  24.2.09העסקיי� שאושרו על ידי בית הדי� להגבלי� עסקיי� ביו

 3נכתב כי אקו"� תהא רשאית לנקוט בהליכי� משפטיי�  ,שבה� 5.2בסעי* ), 1דליה הדר, ת/

 4נקבע בתנאי�  5.6עד  5.3. בסעיפי� כנגד משתמשי� על פי המתווה הקבוע בו ולפיו בלבד

 5 5.6בטר� נקיטת כל הלי
 משפטי עליה לנקוט על פיו. בסעי* שמתווה שעל אקו"� לנקוט בו, 

 
 6יו� ממועד הפנייה הראשונה את דמי השימוש הזמניי�  90נאמר: "א� המשתמש ישל� בתו

 � 7עבור התקופה שהחל ממועד הפנייה הראשונה, תהיה אקו"� רשאית לפעול א
 ורק בהתא

 8אית לפנות לבית המשפט להוראות ס"ק זה כדלקמ�: ...", ובהמש
 נקבע שאקו"� רש

 9 המוסמ
 בעניי� התמלוגי� וההליכי� שיתקיימו במקרה כזה. 

"� 10"דמי רישיו� זמניי� או קבועי� שנקבעו לתשלו�...  – 5.1הוגדרו בסעי*  "דמי שימוש זמניי

 11בהתדיינות בי� אקו"� לאותו משתמש אשר קיבל דרישת תשלו� מאקו"� בהתא� להוראות 

 12"סכו� התמלוגי� אותו שיל� %הוגדרו דמי שימוש זמניי� ג� כ) 3( 5.1סעי* זה". בסעי* 

 � 13ובכל  2006בינואר  1המשתמש לאקו"� במסגרת רישיו� או הסכ� בתקופה שהחל מיו

 14  מקרה לא יותר משנתיי� לפני שהתעוררה המחלוקת בי� אקו"� לבי� המשתמש...". 

  15 

 16אקו"� ע� משתמש, מהוראות ההיתר הזמני עולה כי ג� במקרה של ביטול הסכ� על ידי 

 � 17קוד� על פי ההסכ� לאקו"� באפשרות המשתמש להמשי
 לשל� את התמלוגי� ששיל

 18שבוטל, כשתשלומי� אלה הופכי� להיות "דמי שימוש זמניי�", עד לקביעה אחרת בתביעה 

 19שרשאית אקו"� להגיש להגדלת התמלוגי�, בתנאי� הקבועי� בתנאי ההיתר. במקרה שלנו, 

 20ות לשל� את התשלו� "פר תושב", שלגביו טענו שה� שילמו אותו המשיבות ממשיכעולה ש

 21כל השני�. תשלו� התמלוגי� הוא ליבו של ההסכ�, ומשכ
, ממשיכות הוראות ההסכ� לחול 

 22  על ידי בית משפט מוסמ
 בהתא� לתנאי ההיתר.  ועד לשינוי

  23 

 24ו� בו הפרו מק 3 %ו 2ולאור הקביעות בנוגע להפרות ההסכ� על ידי המשיבות , לאור האמור .83

 25לית� צו מניעה נגד� בהתייחס יש מקו� , על פי פסק די� זה את ההסכ� 3 %ו 2המשיבות 

 � 26שיימנע את השימוש ביצירות שברפרטואר המבקשת שנקבעו בפסק הדי� כהפרות, למקרי

 27  ., ככל שה� מפרות אותוכל עוד ההפרות מתקיימות

  28 

 29, כפי שנאמר, אי� מקו� להוצאת צו מניעה נגדה במסגרת תובענה זו שהינה 1בנוגע למשיבה  .84

 30   איננה מחויבת בחלק זה של ההסכ�.  1מכח ההסכ�, כאשר המשיבה 

  31 

 32לקיי� את מחויבויותיו כמפורט צו שיורה לו בתובענתה ביקשה בכל הנוגע למש"מ, המבקשת  .85

 33 י המבקשת, אי� מקו� עוד למת� צו כזה.בהסכ�. לאור ביטול ההסכ� ע� המש"מ על יד
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 1 

 2דוח מאומת בתצהיר ומאושר בנוס* ביקשה המבקשת לחייב כל אחת מהמשיבות להגיש לה " .86

 3על ידי רו"ח, לגבי כל מופע או אירוע או פעילות בה� בוצעו בפומבי ו/או הועתקו יצירות 

 4עירוני בשליטתה, מוגנות על ידי המשיבה בעצמה ו/או על ידי מתנ"ס, עמותה, או תאגיד 

 5 15.2.05) להסכ�, וזאת מיו� 2.(4.1.1, כאמור בס' + 19 �בה� נגבו דמי כניסה בס/ שמעל ל

 6ועד ליו� הגשת המרצה זו ועד בכלל. הדוח יכלול את הפרטי� הבאי�: תארי/ האירוע; 

 7ש ביצירות מוגנות באירוע (הופעה חיה, אמצעי מכני ומקו� עריכת האירוע; סוג השימ

 8היצירות או אחר); מספר משתתפי� באירוע המדווח; מחיר כרטיס כניסה לאירוע להשמעת 

 9המדווח; מספר הכרטיסי� שנמכרו באירוע המדווח; ורשימת היצירות מרפרטואר אקו"� 

 10 ". שבה� נעשה שימוש באירוע המדווח

 11 

 12 תביעתה 4 %ו 1המשיבות מתנגדות למת� הדיווחי� המבוקשי� על ידי אקו"�. לטענת משיבות  .87

 13של המבקשת הינה מסווה של הלי
 לגילוי מסמכי� או תביעה למת� חשבונות, והכל עבור 

 14. בקשה לסעדי� תביעות כספיות עתידיות, דבר שאי� לעשותו בהלי
 של המרצת פתיחה

 15 253אופרטיביי� לקבלת דוחות בנוגע למופעי� ואירועי� הינה ג� בניגוד לדי�, על פי תקנה 

 16טוענות כי המידע המבוקש  3 %ו 2המשיבות . %1984דהתשמ"לתקנות סדר הדי� האזרחי, 

 17אינו נית� לביצוע והוא צו סרק ובית המשפט לא יית� ברובו אינו נית� לשחזור, ולכ� צו כזה 

 18 צו כזה. 

 19 

 20מעדויותיה� של העדי� מטע� המשיבות עולה כי אכ� מדובר בדרישה מכבידה מאוד ולא  .88

 21שחזור מלוא יית רעננה כתבה בתצהירה כי "בטוח שהיא אפשרית. הגב' נחמנה מטע� עיר

 22המידע בעניי� ההופעות שניתנו בשבע השני� האחרונות הינו בבחינת בלתי אפשרי. כאמור, 

 23לא נית�, שני� כה רבות לאחר מכ�, לבדוק מה� היצירות המדויקות אשר נוגנו במסגרת כל 

 24ומר בתצהירו כי הבקשה גילצר, מטע� עיריית ת"א, א). 9בתצהיר נ/ 8" (סעי* הופעה והופעה

 25לחייב את המשיבה להציג נתוני� על כל האירועי� בה� הושמעו יצירות השייכות לרפרטואר 

 26בקשה זאת הינה בלתי של אקו"�, לרבות מספר המשתתפי� ומחיר הכרטיסי� אות� רכשו "

 27אפשרית. ברור לכל, כי אי� באפשרות המשיבה לאסו. כמות אדירה של אלפי מסמכי�, 

 28מדובר  –בשליטתה או בידיעתה. זה המקו� לציי�, כי א. במבט צופה פני עתיד  אשר אינ�

 29בתצהיר  7" (סעי* בדרישה בלתי אפשרית, כפי שהמשיבה הבהירה לאקו"� פע� אחר פע�

 30הדרישה להציג מסמכי� ). ג� מר טאוב מטע� עיריית הרצליה כותב בתצהירו כי: "7נ/

 31אחרי� שבשליטתה, שני� כה רבות לאחר  בדיעבד, הנוגעי� לפעילות העירייה וגופי�

 32, ודורשת משאבי� שאינ� פרופורציונאליי� שהסתיימו, הינה בלתי הגיונית ובלתי הגונה

 33 דברי� דומי� אמרו העדי� ג� בעדות�.). 8נ/ בתצהיר 15" (סעי* ...לתוצאות המבוקשות
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 1גישור שעשו המבקשת לא הפריכה את טענות המשיבות בעניי� זה. יצויי� כי בעקבות הלי

 2הצדדי� וניסיונות מו"מ לפשרה, עברו מספר שני� נוספות מאז הגשת התובענה, כ
 שמדובר 

 3 שני�.  10היו� בדרישה למת� דיווחי� לתקופות שעולות על 

 4 

 5טבע� של הסכמי רישיו� "בסיכומיה כי ההסכ� הוא "תלוי דיווח" וכי טוענת המבקשת  .89

 6על הפעילות על ידי המשתמש, וזאת נוכח  לשימוש בזכויות יוצרי�, שה� תלויי דיווח

 7ייחודיות תחו� הקניי� הרוחני בכלל וזכויות היוצרי� בפרט וחוסר האוני� של היוצרי� מול 

 8מי שהתחייב לשל� ע"פ פרמטרי� "לטענת המבקשת, ". ביצוע מפר של יצירותיה�

 9טעות מדידי�... וטעה לחשוב שיוכל לדווח, טעה בהערכת משאבי� לקיו� ההסכ� וזאת 

 10    . "בכדאיות העסקה

  11 

 12ה. נלמסור למבקשת דוחות כפי שהיא מבקשת בתובעחובה בהסכ� עצמו אי� על המשיבות  .90

 13לכ�, כנראה, נאלצת המבקשת להעלות את הטיעו� שההסכ� הוא תלוי דיווח. אינני מקבל 

 14שבו סעי* מפורש בהסכ� נכתב , אינני רואה כל סיבה מדוע לא יהטענה זו. ע� אכ� כ
 ה

 15בהסכ� סעיפי� דיווח כפי שפרטה. המבקשת כתבה מבקשת שות הרשויות למסור לנדר

 � 16יה פר תושבופרטה לגבי כל רשות על פי מסלגבי מועדי תשלו� התמלוגי� שוני� ספציפיי

 17. המבקשת איננה יכולה להוסי* להסכ� בדיעבד סעיפי� וחיובי� ומועד התשלו� של כל רשות

 18מה  ואינ� מחויבי� בה�.הסכימו לה� עליה�, לא  שאינ� כלולי� בו ושהצדדי� לא חתמו

 19הייתה מנסחת החוזה והמבקשת לא היא זו שג�, שמטענות המשיבות עולה שהמבקשת 

 20מאחר והמשיבות עושות לטענתה כל חלקה על כ
, אלא טענה שהיא לא הייתה הצד החזק 

 21אינני . ממש, טענה שאי� בה כשה� משתמשות ביצירות מבלי לדווח ולשל� בגינ� שברצונ�

 22 . טענה שמדובר בטעות בכדאיות העסקההאת ג� מקבל 

 23 

 24 ויתר על כ�, התובענה שבפנינו הוגשה על דר
 המרצת פתיחה למת� סעדי� הצהרתיי� ואי� ז .91

 25לדרישה למת� סעדי� אופרטיביי�, בעיקר כשסעדי� כאלה הינ� למעשה הכנה המסגרת 

 26לתביעה כספית ונית� לבקש� בתביעה כספית, ככל שתוגש. בתביעה כזו, תוכל המבקשת 

 27לכמת את סכו� התביעה לצורכי אגרה, ולבקש את המידע הנדרש על ידה, ולתק� לאחר מכ� 

 28 את סכו� התביעה. 

 29 

 30הסכ� ולכ� חלק זה שבכפי שקבענו היא איננה מחויבת על פי  בכל הנוגע לעיריית ת"א, .92

 31 הדרישה לדיווח לא חלה עליה כלל.

 32 
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 1במסגרת תובענה זו, למסור למבקשת דיווחי�  ,המשיבותמחייב את לאור האמור, אינני  .93

 2 . בתובענהכמבוקש 

  3 

 4יקשה בתובענה ג� להצהיר שהמשיבות עשו עושר שלא כדי� לפי חוק עשיית עושר המבקשת ב .94

 5תובענה זו, אלא עניינה לתובענה למסגרת הצהרה כזו אינה  .%1979ולא במשפט, תשל"ט

 6  כספית. 

  7 

 8  סיכו�

 9 

 10 2נית� בזה סעד הצהרתי המצהיר כי מקו� בו הפרו המשיבות לאור כל האמור בפסק הדי�,  .95

 11את ההסכ� בהתא� לקביעות שבפסק די� זה, מהווה הדבר הפרת זכות יוצרי� של  3 %ו

 12 מהרפרטואר שלה. המבקשת ביצירות

 13 

 14מתנ"סי�, עמותות ותאגידי� עירוניי� או  3 %ו 2צו מניעה קבוע המורה למשיבות נית� בזה  .96

 15משימוש כלשהו ביצירות מהרפרטואר של המבקשת, כל עוד לא יקיימו להימנע  ,שבשליטת�

 16, וכל ) בהסכ� בהתא� להגדרת המחויבויות שבפסק הדי�2( 4.1.1את מחויבויותיה� בסעי* 

 17, הכל כמפורט בפסק לא יעבירו התמלוגי� המגיעי� בגי� האירועי� כמפורט בסעי* זהעוד 

 18 . הדי�

 19 

97.  � 20  , נדחית.4 %ו 1הבקשה לצו מניעה נגד המשיבי

 21 

 22  .עד יו� הגשת התובענה, נדחית 15.2.05להגיש דוחות מיו�  3%1הבקשה לצוות על המשיבות  .98

  23 

 24  יצול סעדי�פ

  25 

99.  
 26תביעה על נזקי המבקשת, נית� בזה פיצול סעדי� הגשת ככל שמדובר בפיצול סעדי� לצור

 
 27כמבוקש. ככל שמדובר בתביעה שלא מכח ההסכ� אלא על פי דיני זכויות יוצרי�, אי� צור

 28  בפיצול סעדי� כיוו� שמדובר בעילה אחרת. 

  29 

  30 

  31 

  32 



  
  לוד-בית המשפט המחוזי מרכז

    

  ואח'אקו"� בע"מ נ' עיריית תל אביב יפו  2454�03�12 ה"פ
  

   
    תיק חיצוני: 

   

35  
 36מתו

  1 

 2  הערה לפני סיו�

 3 

 4פעילות כל נדרשתי לבדוק דעתי לא הייתה נוחה מכ
 שכי אני מוצא לנכו� לציי�,  .100

 5כל פעילות כזו. במדוקדק לגבי ולפרט א� לאו, עומדת בהגדרות שבהסכ� פעילות א� היא ו

 6ועדיי� מכורח הנסיבות. דומה כי בתובענה לא הייתה בקשה פרטנית כזו, אול� היא התבקשה 

 7וג� לא הוזכרו בפסק הדי�. ע�  נית� להניח שקיימות פעילויות נוספות שהצדדי� לא הזכירו

 8  . בפסק הדי� שהגדרות ההסכ� פורשו והתחומי� נקבעונראה זאת, 

  9 

 10  ניסיונות פשרה

  11 

 12. לא מוב� לי מדוע לא כל עיקר לטעמי, תובענה זו לא הייתה צריכה להגיע לידי בירור .101

 13הגיעו הצדדי� להסכמות. הדר
 ליישוב המחלוקות בי� הצדדי� הייתה פשוטה והוצעה 

 14כל שהיה צרי
 הוא להגיע להסכמה על תשלו� אחד כולל בגי� . בית המשפטלצדדי� על ידי 

 15על פי  ,מהתשלו� "פר תושב"יותר שיהיה גבוה  ,בכל הפעילויות השונות היצירותכל השמעת 

 16הסכימו למתווה זה, א* הצדדי� ביצירות.  השימושהפעילויות ומסד של נתוני� בנוגע להיק* 

 � 17. בית המשפט שעל בסיסו ייקבע התשלו�י� מסד הנתונבנוגע לאול� נשארו כל הזמ� חלוקי

 18וג� נתוני היק* השימוש, לגבי שתעשה סקר מוסכמת הציע לצדדי� להיעזר בחברה חיצונית 

 
 19, גישור . כל ניסיונות הפשרהאול� בהמש
 א* זאת לא צלח ,דדי� בתחילההסכימו הצלכ

 20הצדדי� בעניי�  שניהלוממושכי� ומשאי� ומתני�  שהתנהל בי� הצדדי� בפני שופט בדימוס,

 21זהו המתווה הנכו� ש ,אני סבור, עדיי�זה, עלו בתוהו. לא כ
 היה צרי
 להיות, וחבל.  

 22 שהצדדי� צריכי� ליל
 על פיו. 

  23 

 24  הוצאות

 25 

 26עשו ועושות במש
 שני� רבות שימוש ביצירות מהרפרטואר של  3 %ו 2המשיבות  .102

 27תושב, ואולי מקומות המבקשת מבלי שה� משלמות תגמולי� בגינ� למעט התשלו� פר 

 28אינה משלמת אלא את התשלו� "פר תושב".  1ג� המשיבה  בודדי� על ידי עיריית הרצליה.

 � 29בנסיבות אלו, איני סבור שיש מקו� לחייב את המבקשת בהוצאות כלשה�, מה ג� שנית� ג

 �30 איני מוצא מקו� לחלק בי� המשיבי� בענייכאמור בפסק הדי�.  3 %ו 2צו מניעה נגד המשיבות 

 31 לאור כ
, איני עושה צו להוצאות וכל צד יישא בהוצאותיו ובשכר טרחת עור
 דינו. זה. 
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  לוד-בית המשפט המחוזי מרכז

    

  ואח'אקו"� בע"מ נ' עיריית תל אביב יפו  2454�03�12 ה"פ
  

   
    תיק חיצוני: 
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 36מתו
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  ,� 3  , בהעדר הצדדי�.2018פברואר  27, י"ב אדר תשע"חנית� היו
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