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 אקו"� בע"מ.1 התובעות

2.American Society of Composers Authors and Publishers 

3.BROADCAST MUSIC, INC 

4.PERFORMING RIGHT SOCIETY LIMITED 

5.La Societa Italiana degli Autori ed Editori 

6.Societe des Autheurs Compositeurs et de Musique 
 מאיר�הילה עוזעו"ד ע"י ב"כ   

  
  נגד

 

  מועצה אזורית מטה יהודה הנתבעת
 ירו� מאירעו"ד ע"י ב"כ   

  
 

 פסק די�
  

, הגיעו הצדדי� לכלל הסכמה 11.11.18בעקבות הצעה שהועלתה בדיו� שהתקיי� ביו�  .1

תשל� הנתבעת לתובעות תשלו� לעתיד לפי מספר התושבי� במועצה (תשלו� לפיה 

�, כאשר "לצור� זה ייחתמו הסכמי בר1"פר קפיטה") ותדווח על פי נהלי התובעת 

ישול� תמלוג קבוע עבור מופעי� בתשלו� כמפורט  –חצרי� והסכ� מפיקי�", דהינו 

 בהסכמי� אלה. 

  

וקת השוררת ביניה� בדבר סכו� חובות עוד הסכימו הצדדי� כי בכל הנוגע למחל

ה� יסמיכו את בית המשפט לפסוק על פי הוראת  ,העבר שעל הנתבעת לשל� לתובעת

"בטווח שינוע בי� סכו�  �1984א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד79סעי% 

", וכל אחד מהצדדי� יהיה רשאי להגיש - 150,000לסכו� כולל של  - 60,000כולל של 

   ק בעניי� זה.קצר בנוגע לגובה הסכו� שיש לפסו טיעו�

 

די� להתחייבות �תוק% של פסקבזה משהגיעו הצדדי� להסכמה שפורטה לעיל, נית�  .2

לעתיד לפי מספר התושבי� במועצה (תשלו� מכא� והנתבעת לשל� לתובעות תשלו� 

 חצרי� והסכ��, ולחתו� על הסכמי בר1"פר קפיטה"), לדווח על פי נהלי התובעת 

 יו� מהיו�. 30החתימה על ההסכמי� תיעשה בתו�  מפיקי�.
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עיינתי בטענות הצדדי� בעניי� גובה הסכו� שיש לפסוק בגי� חובות העבר. טענות  .3

התובעות סובבות, מטבע הדברי�, את המסגרת המשפטית המחייבת הגנה על זכויות 

היוצרי� שבבעלות�, את טיב ההגנה והפרשנות שהוענקה לה, כמו ג� את הסכו� 

ט שנגרמו לתובעות. הנתבעת הכולל של החובות (לשיטת התובעת) ושל הוצאות המשפ

בטענות התובעות, על טיב� של טענות שעלו, לשיטתה, בטענותיה הצביעה על קשיי� 

שנתנה הסכמה למתווה המוצע), וטענות  עתההגנה (שמהמרכזית שבה� שבה 

 עובדתיות הנוגעות לשיעור החיוב בעבר. 

  

ל על פי סעי% הלאחר שנתתי דעתי לטענות הצדדי�, כמו ג� לטיבו של ההלי� המתנ .4

א לחוק בתי המשפט, הגעתי לכלל מסקנה לפיה יש לחייב את הנתבעת בתשלו� 79

בגי� חובות העבר. סכו� זה הוא נכו� להיו�. הסכו� ישול� בתו�  - 125,000סכו� של 

  הדי�. �ימי� מיו� מת� פסק 45

  

 ות.בנסיבות העניי�, ולנוכח המתווה הדיוני בו בחרו הצדדי�, לא ייעשה צו להוצא

  
  

  הדי� לב"כ הצדדי�.�המזכירות תשלח העתק מפסק

  

  , בהעדר.2018דצמבר ב 16תשע"ט, הטבת בנית� היו�,  ח' 

  

  
  

  

  
 

 ר� וינוגרד, שופט




