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  סילשי�עדי בנטוב .2

  גיא אופיר "דהע"י ב"כ עו
  
  

 החלטה

  

  . די� עד להגשת ערעור לבית המשפט העליו� בקשה לעיכוב ביצוע פסק

  

 � –ה� שניי�: האחד, מת� צו עשה להשיב את הד!  14.12.17הסעדי� האופרטיביי� בפסק הדי� מיו

. 18:00, שעה 17.12.17עד היו�,  –"סטטוסי� מצייצי�" לשירות פייסבוק, כפי שהיה ערב סגירתו 

  השני, תשלו� הוצאות ושכר טרחת עורכי די�. 

  

לתקנות סדר הדי�  466כלל הוא, שהגשת ערעור לא תעכב את ביצוע ההחלטה שעליה מערערי� (תקנה 

  ).�1984תשמ"דההאזרחי, 

  

שני תנאי� מצטברי�:  נדרש להוכיח"המבקש לעכב ביצוע החלטה או פסק די� עד להכרעה בערעורו 

עו"ד  –חגי אולמ�  נ'גוזל�  4673/17ע"א  חות נוטה לזכותו"ווכי מאז� הנ �כי סיכויי הערעור טובי

י� כאמור בפסק די� זה, וברב )., הדגשה הוספה4, פסקה 6.11.2017, מיו� בתפקידו כמנהל מיוחד

  אחרי�, הנטל להוכיח, שביצוע פסק הדי� יגרו� למבקשות נזק בלתי הפי�, מוטל על המבקשות.

  

ידי �סיכויי הערעור, שייבח�, א� יוגש ערעור, עלאת מאז� הנוחות ולא הדגישו את  ותב"כ המבקש

  .   ערכאת הערעור

  

יוחזר לשירות פייסבוק, הד! ככל ש, נזק בלתי הפי� תי, שייגר� למבקשותעיינתי בבקשה ולא מצא

   כפי שהוחלט, לאחר שנשקלו טענות הצדדי� ונית� פסק די� סופי.



  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

    

                                                   ואח' Facebook Incל� ואח' נ'  50870�05�15 ת"א

  

 2מתו�  2

לשירות פייסבוק.  ד!ק כתוצאה מהשבת הובייגר� לפייסש ,אי� די בטענות כלליות בדבר נזק אפשרי

" (סעי! Facebookבאשר לטענה, שע� החזרת הד!, "התכני� הממומני� המפרי� יופיעו שוב בשירות 

  קשה), יובהר, שפסק הדי� אינו מתיר פרסומי� מפרי�. לב 12

  

ויגישו תצהיר על כ� לתיק בית  4.1.2018המשיבי� יסירו את התכני� המפרי� עד ליו�  :בנוס!

  המשפט.

  

ולא ייגר� למבקשות יתרה אחרת, נית� יהיה לחסו� את הד! בקלות  סבורככל, שבית המשפט העליו� י

  כל נזק.

  

  הבקשה נדחית. 

  

  מאחר, שהבקשה נדחית ללא תשובה, אי� צו להוצאות.

  

  

  , בהעדר הצדדי�.2017דצמבר  17, כ"ט כסלו תשע"חהיו�,  נהנית

       

                 
  




