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שופט עזריה אלקלעילפני כבוד ה

520012980חברותאקו"ם בע"מ1.התובעות:

.2broadcast music INCת"ז

.3SOCIETY OF COMPOSERS AUTHORS AND 

MUSICחברות

.4performing right society limitedחברות

.5american society of composers authors and 

publishersחברות

.6GEMA-society for musical performing and 

mechanicalחברות

.7SIAE-sociera ltaliana degli autori ed editorחברות

נגד

513950592  חברותקאראס  מסעדות בע"מ1.:נתבעיםה

318051679  ת"זנחמיאייבראובן 2.

1

2
>#1#<3

4נוכחים:

5ב"כ  התובעת דורי גורין ועו"ד דניאל קנר 

6נציג התובעות הגב' דליה הדר 

7ב"כ הנתבעים עו"ד נעמי פרבר 

8בעצמו 2הנתבע 

9פרוטוקול

10

11ביהמ"ש:

12מדוע אתם לא מגיעים להסדר בתיק הזה?

13

14ב"כ הנתבעים:

15מוכנים לקבל הצעה.אני חושבת שיש מקום להידברות, אנו 

16היה לנו הליך גישור שהסתיים לפני חצי שנה והיה קדם משפט שגם הוא היה לפני חצי שנה ומאז לא 

17נפגשנו.

18

19ב"כ התובעות:

20לא היתה נכונות מצד הנתבעים להדברות ולכן נאלצנו להמשיך ולהגיש את התביעה.
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1אני מפנה להצעות ביהמ"ש בפרוטוקול הקודם.

2ב"כ הנתבעים:

3מבקשת לתקן את חברי, נכונות כן היתה. אני 

4

5לאחר הפסקה

6

7ב"כ התובעת:

8א'. 79וביהמ"ש נתן מתווה של ₪ 80,000למעשה בדיון הקודם התובעות הסכימו לפשרה בסכום של 

9מע"מ מה ₪ + 43,000תשלומים והסכום שמוצע לשלם סך של 10ועכשיו הגענו להסכמה לפרוש ל  

10.50,000₪שנותן את הסה"כ של 

11קיים מע"מ ואין סיבה שהתובעות ישאו במע"מ. 

12נטו בעוד שהנתבע ₪ 50,000בתוספת מע"מ, היינו ₪ 50,000אנו מבקשים לקבל –אני מבקש לתקן 

13נטו.₪ 43,000המהווים ₪ 50,000מציע לשלם סה"כ 

14

15באי כח הצדדים:

16אנו מסכימים להצעת ביהמ"ש לפיה לכיסוי מלא ומוחלט של תביעות התובעים ישלמו להם הנתבעים 

17תשלומים חודשיים שווים ורצופים, לפקודת ב"כ 10–בתוספת מע"מ ב ₪ 46,000סך של ביחד ולחוד, 

18. 01/04/2022יום כאשר התשלום הראשון ישולם ביום 14התובעים באמצעות שיקים שיימסרו בתוך 

19

20ככל שתשלום מתשלומים לא ישולם במועדו, תעמוד מלוא יתרת הסכום לפרעון מיידי ויתווספו 

₪21.5,000לסכום פסק הדין הוצאות בסך 

22ימים לביצוע התשלום לא יהווה הפרת פסק הדין. 7איחור של 
>#2#<23

24פסק דין

25

26הנני מאשר את הסכם הפשרה אליו הגיעו הצדדים ונותן לו תוקף של פסק דין.

27אני מורה על החזר האגרה לידי ב"כ התובעים, בהתאם לתקנות.

28יישר כוח לצדדים ולבאי כוחם. 
>#3#<29

30במעמד הנוכחים.27/02/2022, כ"ו אדר א' תשפ"בניתנה והודעה היום 

31

שופט, אלקלעיעזריה

32
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