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פרוטוקול    

 1 

 2את הערעור שלנו מופנה כלפי המרכיב שבית משפט שעל אף  קקי אצטרך לזעו"ד הראל: אם אנ

 3שהמשיב לא הצליח  שלא הייתה מחלוקת שיש אירוע שניתן לפרסם בו את התמונות סבר שאדם

 4עובדה שלא ניתן היה לאתר אותו כבעל הזכויות סבר שעצם עובדה זו שוללת להראות למעשה ה

 5 את ההגנה. 

 6 

 7 כבוד השופט ע' גרוסקופף:

 8  ? ניסיתם לאתר אותו? עשיתם משהו 

 9 

 10עו"ד הראל: ניסינו. לכאורה, העד העיד בפני בית משפט על כך שהוא לא זוכר אם נעשה ניסיון 

 11 לאתר את בעל הזכויות, הצהיר שעושים את הנסיונות האלה. 

 12 

 13התיק גם ככה לא פשוט. לגבי עובדות איך שמתעוררת הכרעת הדין אין  : כבוד השופט נ' הנדל

 14 איה שעשיתם נסיונות, זה המצב. חבל לבזבז זמן. ר
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 1 

 2 כבוד השופט ע' גרוסקופף:

 3 גם אחרי שהוא פנה אליכם ואמר זה אני עדיין פרסמתם מודעות עם אותן תמונות. 

 4 

 5עו"ד הראל: אני אומר בפני בית משפט אנו בצד הראייתי באמת לא הצלחנו להראות את הרקוד 

 6כויות, מצד שני המשיב עצמו בחקירותיו הודה שלא ניתן לכך שעשינו מאמצים לאתר את בעל הז

 7היה לאתר אותו בזמן אמת וכך אומר לפרוטוקול, הצגנו ר איות לכך. המשמעות שיש סוג של 

 8 קבוצה ריקה. 

 9 

 10אנו לא צריכים להראות קשר נזיקי, יש הפרה לא ניכנס לשאלות האלה  : כבוד השופט נ' הנדל

 11שות זה לא אומר מה שאתם באמת יכולים לעשות, יש לע םיכוליכי מה שהוא חושב שאתם 

 12הבדל בין מישהו בתפקיד שלו ולכאורה יש בעיה שלא עשיתם מאמץ, איזה מאמץ אתם צריכים 

 13לעשות זו שאלה לא פשוטה ולא צריכים להגזים בזה אבל לכאורה כך אני מבין את זה הייתם 

 14נות, הבעיה עם העניין הזה זה לכיוון צריכים לעשות, היום כן יש לכם הגנה כי זה ענין של עיתו

 15שבכל זאת זה לא משהו מידי שחייבים לעשות, זאת אומרת שפרסמתם משהו שקרה ולכן היה 

 16לכם זמן זה הקושי שיש לכם, האם באמת אנו רוצים וזו השאלה זה פורסם באינטרנט ואז 

 17זו השאלה  השאלה אם אין לכם חובות יותר או שמא הייתם צריכים לבדוק את הענין הזה,

 18 המשפטית. 

 19 

 20עו"ד הראל: בתוך פרק זמן יחסית די קצר, פנה ב"כ התובע לוואלה וביקש לדעת כיצד פורסמו 

 21התמונות, הציגו בפניו וזה הוויכוח שהיה בין הצדדים, מעין לקחו את התמונות והוא לא אמר 

 22מאתרים פעם אחת אינני יודע מדוע אתם מתקשים כ"כ אם הייתם מקישים כאן וכאן הייתם 

 23 את בעל הזכויות. 

 24 

 25אדוני חוזר. אתם צריכים לעשות משהו שיכולתם לעשות בגדר הסביר,  : כבוד השופט נ' הנדל

 26לדרוש מאיתנו לעשות ב,ג,ד זה מעבר לנדרש. לא עשיתם שום דבר, זה הקושי וזה מה שמפריע. 

 27 אתם תקבעו את הנורמה, אתם ברי המומחה והמדיניות בדבר הזה. 

 28 

 29 ע' גרוסקופף: כבוד השופט

 30בשים לב למבנה המשפטי, יש הפרה של זכויות יוצרים ואתה טוען על תום לב, הנטל עלייך 

 31 להראות תום לב. אדם יכול להגיד פעלתי ניסיתי ולא מצאתי ולכן אני תם לב. 

 32 

 33עו"ד הראל: נוצר רושם שלא עשינו מהומה, הטענה כלפינו הייתה שלא עשינו מספיק ורואים 

 34ות בין הצדדים, התמונות לא נלקחו מפייסבוק אלא מגורמים שהם לכאורה סוג את זה בתכתוב

 35 של רשתות חדשות או דברים מסוג זה. 

 36 

 37 מה הכוונה?  כבוד השופט ד' מינץ :
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 2 עו"ד הראל: גופים שמהווים גוף מקצועי ברשות הפלסטינאית. 

 3 

 4 כבוד השופט ע' גרוסקופף:

 5 מה זה נותן?  

 6 

 7 עשינו מהומה ואני רוצה להפיג אותו.  עו"ד הראל: נוצר רושם שלא

 8 

 9 כבוד השופט ע' גרוסקופף:

 10 עשו את הבדיקות שלהם. CNNמה עשיתם? אם אתה אומר סמכנו שה

 11 

 12 עו"ד הראל: התשובה היא כן. 

 13 

 14אני רוצה לומר, יש תחושה שאתה תטען כל דבר אפשרי זה לא טיעון : כבוד השופט נ' הנדל

 15אתה מחריף את מצבך אנו לא מסכימים עם העובדות  שטענתם בצורה הזו לא עשיתם מהומה.

 16זה לא הטיעון וגם ההליך קמא היו צריכים לשמוע ר איות אם אפשר לפנות אליהם, מה יכולתם 

 17לעשות. במצב כזה אח"כ אתה מתרץ אנו לא רוצים להפוך תיק מכל ביקורת, יש השלכות, זה 

 18ואחרות, זה לא יקדם. אני לא  המצב ולכן אתה יכול להתמודד ולהמשיך לתת תשובות כאלה

 19אומר לך אין לטעון, אני אומר מה הרושם עד כה, אדוני מכיר מה ניסיתם לשכנע את בית משפט 

 20השאלה אם בית משפט טעה, לכאורה יש חובה מסוימת ואז צריכים לשמוע ראיות, כל מיני 

 21יותר הענין המשפטי, דברים שלא ניכנס לזה. הטיעון עד כה לא מסייע לי לקבל את עמדתכם. זה 

 22כן ענין עובדתי זה יש עובדות חברי הוסיף ואמר שאחרי מה שטענתם השאלה מה עשיתם. 

 23 הבעיה במישור הקודם. מה קורה בתיק עם תל אביב זה מוקפא? 

 24 

 25 עו"ד הראל: מוקפא, ניסינו להגיע להבנות כוללות וזה לא צלח. 

 26 

 27 לאיזה כיוון?  : כבוד השופט נ' הנדל

 28 

 29אני לא יודע אם מסכים חברי למה שאני יגיד, התנהל מו"מ לגבי הפרטים לא  עו"ד הראל:

 30 הצלחתי להבין מחברי. 

 31 

 32 שאלתי האם היה מדובר במקום לשלם איקס לשלם ווי?  : כבוד השופט נ' הנדל

 33 

 34 עו"ד הראל: היינו מוכנים ליישם את מה שנאמר בפסק הדין שם. מכיוון שמדובר במכלול. 

 35 

 36 לגבי התיק הזה, הגעתם להבנה?  : לכבוד השופט נ' הנד

 37 
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 1 עו"ד הראל: שילמנו את כל הסכומים שנפסקו לנו. 

 2 

 3עו"ד זיו: מה שחברי אמר לא מדויק, הצעתי הייתה לסגור את התיק הזה ואת התיק ההוא, 

 4 לייתר את הערעור. 

 5 אחרי הגשת הערעור הצעתי שנסגור הכל בפשרה. יש שתי הפרות שם. 

 6 

 7 פף:כבוד השופט ע' גרוסקו

 8 ? ₪ 100,000תמורת  

 9 

 10 עו"ד זיו: לא נקבנו בסכום. 

 11 

 12 אתה מוכן לסיים את זה בפחות ממאה אלף שקל? : כבוד השופט נ' הנדל

 13 

 14על כל הפרה, בשלום בהנחה שהערעור הזה יידחה השופט  20,000עו"ד זיו: אם במחוזי נתנו 

 15 . ₪ 20,000בשלום יפסוק 

 16 

 17בחינת העניין אפשר באמת וזה תלוי בכם, כי אם אני אומר את זה מ : כבוד השופט נ' הנדל

 18נכתוב נכתוב וזה לא איום. השאלה אם לא כדאי לשקול את זה, כספית אין פה הנחה אבל אז 

 19אתה תימנע מקבלת פסק דין שנכתוב את כל הדברים האלה, יש הבדל בין פסק דין שלנו לבין 

 20 פסק דין מחוזי. 

 21 

 22 כבוד השופט ע' גרוסקופף:

 23דעת עצמי, לא בטוח ששכלול , אני מניח שברוב המקרים נעשית בדיקה כלשהי  אני מדבר על 

 24 במקרה זה אני חושב שהעובדות שנקבעו שלא נעשתה בדיקה. 

 25 

 26עו"ד הראל: אני רוצה לתקן את הרושם, לגבי איך נתנו את התמונות לקחנו מהרשות 

 27 הפלסטינאית חברי טען שזה לא מספיק וזו זכותו. 

 28 

 29קראנו את הפרוטוקול, עכשיו נבדוק מה אמרת בסיכומים שעשית מה  : דלכבוד השופט נ' הנ

 30  שיכולת לעשות. אני רוצה להבין לפני שנמשיך, יש נכונות לשקול מניעת פסק דין עקרוני?

 31 

 32 עו"ד הראל: וודאי. רצינו לייתר את כל הגשת הערעור. 

 33 

 34השאלה אם טוב לך לא  יכול להיות ואתה צריך לקבל פסק דין עקרוני: כבוד השופט נ' הנדל

 35להגיד את זה, אז העניין הזה לא עולה ברובד הזה ואז תשבו עם יועצים משפטיים שלכם מה 

 36 לעשות במצב הזה, יכול להיות שזה יותר טוב לכם מהאלטרנטיבה שאנו צריכים לקבוע נורמות. 

 37 
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 1 עו"ד הראל: התשובה חיובית. אני אתייעץ עם חברי. 

 2 

 3סק דין שמושך לכתיבה אני לא יודע כמה המקרה הזה השאלה מה זה פ: כבוד השופט נ' הנדל

 4 צריכים לעשות אפשר בלי שבית משפט יקבע את זה. 

 5 

 6 עו"ד הראל: הוויכוח היה אם זה פיצוי או שכר ראוי. 

 7 

 8אני לא בודק למה הגעתם. אם אפשר לעשות את זה ולהגיע להסדר שיהיה : כבוד השופט נ' הנדל

 9 שעדיף.  מקובל על שניכם אני חושב

 10 

 11 לאחר הפסקה: 

 12 

 13 עו"ד הראל: לצערי לא הצלחנו לגבש הבנה. 

 14 

 15 עו"ד זיו: הוא ביקש שבוע אורכה. 

 16 

 17 לא נקבע את התיק שוב, אם לא תסיימו תטענו. : כבוד השופט נ' הנדל

 18 

 19 קלדנית: רון

 20 

 21 לאחר הפסקה: 

 22 

 23 אני מבין שאין הסכמה.  : כבוד השופט נ' הנדל

 24 

 25שעה נוספת תרמה רבות, יש הסכמה להצעה כפי שלהבנתי ניתנה  יש עדכון החצי  :הראלעו"ד 

 26ששולמו. ובזה מסיימים,  60,000בנוסף ל ₪ 40,000על ידי בית משפט נכבד, אנו נשלם את ה

 27לכלל המחלוקות בין הצדדים. אני אמנם במעלה היום היה לי קושי לקבל את  ₪ 40,000נוסיף 

 28 ההסכמה. 

 29 

 30מה ייכתב בפסק הדין. אם יהיה כתוב שהערעור נמשך אני זה לא מדויק, השאלה עו"ד הראל: 

 31מבקש הוצאות, אם יהיה כתוב שהערעור נדחה אני מוותר. אם הוא נמשך הגעתי חיכיתי 

 32 וטרחתי אני מבקש הוצאות. 

 33 

 34 כבוד השופט ע' גרוסקופף:

 35 . ₪ 40,000מה זה משנה? פסק דין המחוזי עומד על כנו. הוא מוסיף עוד 

 36 
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 1אין הבדל. אנו נכתוב אם צד אומר לי אני מושך את הערעור הגענו להסדר : נדלכבוד השופט נ' ה

 2 כספי לגבי התיק הזה ולגבי התיק ההוא אז נכתוב בהתאם להסכמה בין הצדדים הערעור נמחק. 

 3 

 4 עו"ד זיו: כן. מקובל. 

 5 

 6 שלום ת"א ביהמ"ש  תביעה אזרחית תא"מ  21046-09-18

 7 

 8. העירבון ₪אלף  100בסה"כ  ₪אלף  40. כנגד תוספת של ₪ אלף 100זה : כבוד השופט נ' הנדל 

 9 יוחזר תוך מס' ימים. 

 10 

 11 ניתנת החלטה. 


