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  עודד שח�  שופטה כבוד בפני 
  
 

 
 תובעי�

  
 אקו"� בע"מ.1

2.BROADCAST MUSIC, INC 

3.American Society of Composers Authors 

and Publishers 

4.PERFORMING RIGHT SOCIETY 

LIMITED 

5.Society of Composers Authors and Music 

Publishers of Canada 

6.Societe  Des  Autheurs Composireurs Et  

De  Musique 

 

  
  נגד
  

 

  
 נתבעי�

  
 ל.מ. ניהול ברי� בע"מ.1

 ליאור משה.2

 
 

 פסק די!

  1 

  2 

 3  בפניי תביעה לצו מניעה קבוע ופיצויי�. 

  4 

 5עניינה של התביעה בטענה של התובעות כי הנתבעי� הפרו זכויות יוצרי� שלה�, הכול כמפורט בכתב 

 6התביעה. הצדדי� הגיעו להסכמה לסיי� את ההלי
, בדר
 של תשלו� החוב הנטע� על ידי התובעות, 

 7ובהמש
 לכ
, הכרעה של בית המשפט בעניי� ההוצאות, לאחר קבלת טיעו� של הצדדי�. התובעות 

 8הצדדי� הגישו טיעוני� בנושא ההוצאות. עתה, בהמש
 לכ
, על ביצוע התשלו�.  1.2.18דיעו ביו� הו

 9  יש להכריע בטענות אלה. 

  10 

 11התובעות טוענות כי יש לחייב את הנתבעי� בהוצאות ושכר טרחת עור
 די� בשיעור גבוה ומרתיע. 

 12שר הנתבעי� עשו כל לטענת�, בי� הצדדי� התקיי� הלי
 בוררות ממוש
 שהסתיי� בהסדר, כא

 13שביכולת� על מנת לסכלו. בהלי
 האמור, לא נפסקו הוצאות. לטענת התובעות, ג� בהלי
 שבפניי, 
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 1התנהלו הנתבעי� באופ� מביש. עוד טוענות התובעות, כי למרות דחיית טענותיה� על ידי הבוררת, 

 2ת, חר" תכתובות ושיחות המשיכו הנתבעי� להפר זכויות יוצרי� של התובעות, ולא להסדיר רישיו�. זא

 .
 3  רבות. התובעות טוענות, כי נאלצו להשקיע משאבי� רבי� בהלי

  4 

 5בהקשר זה, הוצגו מסמכי� המלמדי� על הוצאות בעי� בה� נשאו התובעות לש� הגשת ההלי
 וניהולו. 

 6עוד נטע�, להתנהלות של הנתבעי�, אשר סרבלה את ההלי
 והאריכה אותו, והקשתה על בית המשפט 

 7התובעות עצמ�. בתו
 כ
, נטע� להוצאות בה� נשאו התובעות בהליכי� מקדמיי� שנוהלו במסגרת ועל 

 8  התביעה. 

  9 

 10מעיו� בתיק עולה, כי התובעות אכ� נדרשו לפעולות דיוניות, בשל הגשת מסמ
 שכותרתו "הפרכת כתב 

 11לוק על הס" תשובה" על ידי הנתבעי�, ובשל בקשה של הנתבעי� לסילוק על הס". בקשות נוספות לסי

 
 12שהגישו הנתבעי� לא הצריכו פעולות מיוחדות מטע� התובעות. לא נית� לקבוע, כי הדיו� התאר

 13במידה המחייבת פסיקת הוצאות מוגברת כנטע�. ע� זאת, לכאורה היה ביד הנתבעי� לייתר את 

 14הצור
 בהגשת תביעה, אילו היו מסדירי� את התשלו� טר� הגשתה. לנתבעי� נשלחו בהקשר זה 

 15  התראות, אשר לא הניעו אות� לפעולה. הוצאות התובעות בעי� עולות מתיעוד שצור" לטיעוניה�. 

  16 

 17מנגד, יש להביא בחשבו� כי היקפו הכספי של ההלי
, מעיקרו של דבר, מוגבל (דרישת התשלו� של 

 18 , כעולה מ� הצרופות לכתב התביעה). עסק הנתבעי�' 58,375התובעות מ� הנתבעי� עמדה על ס
 של 

 .
 19  נתו� בקשיי�, ואפשר שבחלקה, התנהלות� המתוארת לעיל, נובעת מכ

  20 

 21לטענת הנתבעי�, הבינו כי על פי ההסדר בי� הצדדי�, לא יידרשו לשל� הוצאות. טענה זו אינה עולה 

 22בקנה אחד ע� מהל
 הדיו�, כפי שתועד בפרוטוקול, ולא נית� לקבלה. קשה ג� לקבל, על רקע העולה 

23
), מ� הפרוטוקול, את הטענה כי הנתבעי� (אשר אינ� מבקשי� לחזור בה� מ� ההסדר לסיו� ההלי 

 24יש לייחס משקל ניכר לטענת הנתבעי�, כי ההלי
 הסתיי� בה בעת, טעו בעניי� זה טעות תמת לב. 

 25בפשרה, בראשית ההלי
, ללא צור
 בניהול הוכחות, ותו
 חיסכו� ניכר בהוצאות ובזמ� שיפוטי. טענת 

 ,
 26ולשלב הנתבעי�, כי ההוצאות לה� טוענות התובעות, אינ� עומדות ביחס סביר לערכו של ההלי

 27  הדיוני בו הסתיי�, אינה נטולת אחיזה. 

  28 

 29בסופ� של דברי�, בהינת� כל ההיבטי� האמורי�, יש מקו� לשפות את התובעות על הוצאות בעי� 

 30. כ� יש לשפות את ' 3,520שהוציאו לש� ניהול ההלי
 (איתור התובעי�, המצאות וכו'), בס
 של 

 31השבתו. אשר לשכר טרחת עור
 די�, בהינת� שוויו האגרה, אשר לא נית� להורות על חלק התובעות על 

 32אני פוסק כמתואר לעיל, של ההלי
, וכ� האופ� והשלב בו הסתיי�, והתנהלות הנתבעי� בגדריו, 

 33ישולמו לא יאוחר האמורי� . לסכו� זה אי� לצר" מע"מ. כל הסכומי� ' 10,000לתובעות ס
 של 

 34  . 3.2.19מיו� 



  
  בית המשפט המחוזי בירושלים

    

  אקו"� בע"מ ואח' נ' ל.מ. ניהול ברי� בע"מ ואח' 16	11	46010 ת"א
  

   
    תיק חיצוני: 

   

3  
 3מתו

  1 


 2לסיומו, אגרת ההלי
 תושב לתובעות, בניכוי הסכו� הקבוע  נוכח האופ� והשלב בו הגיע ההלי

 3  בתקנות. 

  4 

 5  , בהעדר הצדדי�.2018דצמבר  26, י"ח טבת תשע"טנית� היו�,  

                   6 

 7 

  8 

  9 

  10 




