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 אקו"ם בע"מ 1. בעניין:
.2 American Society of Composers 

Authors AND PUBLISHERS 
.3 Broadcst  Music lnc 
.4 Performing Right Society Limitd 

 תובעותה

 
 דנג

 
 א. נ. פיזיקל ארועים בע"מ 1. 

 הדס קוזלוסקי גוברין 2.

 נתבעותה

<#2#> 1 
 2 נוכחים:

 3 עו"ד דורי גורן  כ התובעותב"
 4 גב' כוכי כוחלני  התובעותנציגת 

 5 ב"כ הנתבעות עו"ד גזית דהן 
 6 בעצמה  2ונתבעת 

 7 

 8 פרוטוקול

 9 

 10 ב"כ התובעות:

 11אין מחלוקת לגבי השטח כי זה הולך לפי דרגות והם נמצאים בדרגה שמתאימה לשטח, הם בדרגה של 

 12. השטח לא רלוונטי.  יש מכשירים ויש חוגים, לגבי החוגים המדידה היא לא לפי שטח אלא 370-450

 13 לפי מספר ימים. לגבי המכשירים זה לפי שטח ובעניין הזה הם נמצאים בדרגה השלישית. 

 14ימים, אקו"ם הסתמכה על הדיווחים של בית העסק, היו הרבה מאוד שיחות והתכתבויות עם לגבי ה

 15ימים.  7בית העסק שנציגת התובעות היתה צד לזה, לנתבעת היה חדר כושר נוסף שזה היה גם לפי 

 16לא  2020אקו"ם הסכימה ללכת לקראתה והסכימה להפחית משמעותית את הדרישה, וגם לשנת 

 17 פלוס מע"מ על כל התביעה הזאת. ₪  33,000ולהעמיד את הסכום על לדרוש שום תשלום 

 18סכום התביעה הוא פיצוי סטטוטורי, מפנה לנספח ב לכתב התביעה, יש את הרשימה של ההשמעות 

 19 בנספח ב ולכן הוגשה התביעה. 

 20 

 21 ב"כ הנתבעות:

 22הפרש הוא מ, המע"₪ +  679 2020לחודש + מע"מ ואנחנו שילמנו עד ספטמבר ₪  876הם דורשים 

 23 ₪?  200,000נניח והם צודקים, למה לתבוע ₪,  15,000מגיעים ל  7נכפיל ב ₪  2,364זה  12כפול ₪  197

 24 

 25 ב"כ התובעות:

 26ברגע שבית עסק מפר זכויות יוצרים, התביעה היא לפיצוי סטטוטורי, לצרכי פשרה אנחנו מוכנים 

 27 לכמת ....
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 1הם עד לשנת ₪  7,447ההפרשים מדובר על ₪.  20,000החשבון של חברי לא נכון, החשבון מגיע קרוב ל 

 2 .2019זה חיוב מלא כי הם לא שילמו כלום על  2019, לשנת 2018

 3)שני הסכומים כוללים מע"מ(. בסך הכל ₪  12,398זה  2019ועל שנת ₪,  7,447 2019הפרשים עד 

 ₪4  5,000ששם התשלום המופחת הוא כ  2020בנוסף יש את שנת   ₪. 16,961ללא מע"מ ₪,  19,845

 5כולל מע"מ, בנוסף אקו"ם מחייבת בשליש עבור ₪  24,845 –כולל מע"מ בניכוי החודשים שלא עובדים 

 ₪6  33,126יצירות, כך שבסך הכל זה  4מדובר על ₪,  8,281השמעת יצירות ללא תשלום ללא רישיון 

 7 צאות המשפטיות של אקו"ם. כולל מע"מ. ויש כמובן את ההו

 8 

 9 :2נתבעת 

 10 אני משלמת לאקו"ם ולפדרציה כל השנים. 

 11 

 12 ב"כ הצדדים:

 13 ביחד ולחוד בהמלצת בית המשפט, הגענו להסכמה לפיה שלסילוק מלא וסופי של התביעה, הנתבעות

 14 20ובכל  20.1.2020תשלומים שווים ורצופים החל מיום  10כולל מע"מ ב ₪  33,000ישלמו סך של 

 15ימים יעמוד כל  7ודש שלאחר מכן. במידה ואחד התשלומים לא ישולם במועד ולאחר אורכה של לח

 16 ₪. 10,000החוב לפירעון מידי בניכוי מה ששולם בפועל, בתוספת פיצוי מוסכם בסך 

 17 כל צד יישא בהוצאותיו. 

 18 מבקשים ליתן להסכמות תוקף של פסק דין ומבקשים החזר אגרה. 
<#3#> 19 

 20 פסק דין

 21 

 22  נותנת תוקף של פסק דין להסכמות הצדדים ומורה על החזר האגרה נוכח קדם המשפט הראשון. אני 

 23 
<#4#> 24 

 25 במעמד הנוכחים. 10/01/2021, כ"ו טבת תשפ"אניתן והודע היום 

 
 

 שופטת בכירה, קוברסקי דורית
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 27 חימל סלימה ידי על הוקלד


