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 בבית המשפט המחוזי

 במחוז מרכז

 

   511717688. פ.מ ח"רלטון בע'צ:  בעניין

 תל אביב, 15מרחוב האחים מסלאויטה 

ליאור להב  או /ד אמיר כצנלסון ו"כ  עוה"ב  ל ידיע

 או  לימור סלמן/או  שרון   המר ו/  ויפה משה או /ו

 א ו   חניתה         רון/   א ו  חיים         ברזל   ו /   ו 

 א ו      מורן     אשכנזי/   או    אוהד    אדות   ו /  ו  

      פורט–או  מירן   אליהו / א ו    דן  וסטריך ו/   ו 

 או      יבגני    ק ו פ פ ר/ א  ו     גיא    אילון     ו /  ו 

 או                      מיטל                   כהן/         ן         

  61005אביב  תל , 662. ד.ת  , 53משדרות רוטשילד 

 03 - 5664499  :פקסימיליה, 03 - 5662244: טלפון 

 E-mail:   office@kl-lawoffice.com     :ל "דוא                           
          

 התובעת

 

 -נ ג ד - 

 

    . פ.מ ח" סמייל טלקום בע012. 1

 הרצליה, 10מרחוב אבא אבן 

    . פ.מ ח"בזק בינלאומי בע. 3

 פתח תקוה, 40מרחוב השחם 

    . פ.מ ח" בע013ן 'נטוויז. 4

 ראש העין, 15מרחוב המלאכה 

 

 הנתבעות         

 

 עשיית עושר ולא במשפט, הפרת חובת הזהירות,  הפרת זכות יוצרים:מהות התביעה

 

 צו לחשיפת זהות מפרי זכויות יוצרים,  כספי:הסעדים

 

  ₪ 10,000,000 :סכום התביעה לצורכי אגרה

 

 כתב תביעה
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  דברפתח

 

בעלת ערוצי הספורט , עניינה של תביעה זו בהפרה התורמת של זכויות היוצרים של התובעת .1

ספקיות אלו מאפשרות . ("הספקיות: "להלן)על ידי ספקיות האינטרנט , המרכזיים בישראל

, כל זאת. המשדרים את ערוצי התובעת, ללקוחותיהן לגלוש ללא הפרעה לאתרי אינטרנט פיראטיים

למרות שהתובעת התריעה בפניהן שזכויותיה מופרות על ידי אתרים פיראטיים המפורטים בפניות 

להן גם צורף תיעוד של הפרות רבות של זכויות יוצרים של התובעת בערוציה על ידי , שהעבירה לה

 .אתרים אלו

 

מזה עת ארוכה נוהגות ספקיות האינטרנט כמי שהפעילות של אתרים פיראטיים , וזאת יש לדעת .2

יש בידי ספקיות האינטרנט להביא , למרות שהלכה למעשה, זאת. ברשת האינטרנט כלל אינה מעניינן

 . לידי חסימת הגלישה לאתרים פיראטיים אלו ללא כל מאמץ של ממש

 

, באמצעים פשוטים, כי בשלו התנאים להביא לידי הסדרת הפעילות המפרה ברשת האינטרנט, נראה .3

דהיינו מי שיש בידו למנוע , "מונע הנזק הזול"תוך הפניית אצבע מאשימה למי שהינו , זולים ויעילים

 .בצורה חסכונית ופשוטה דבר הפרת הזכויות

 

' האוניברסיטה העברית בירושלים נ, 5977/07א "יפים לכאן מאוד דבריו של בית המשפט העליון בע .4

 :(מפרסומי נבו)מ "בית שוקן להוצאת ספרים בע

 

אלא את , הגנה אפקטיבית על הקניין הרוחני משרתת לא רק את בעל הזכות

נחלש התמריץ הקיים להפקת , בהיעדר הגנה כזו, כאמור. החברה בכללותה

נוסף . וקטנה התועלת החברתית שיכולה לצמוח מיצירות אלה, יצירות מקוריות

קרי מי , "מונע הנזק הזול"הביניים להיות בגדר -לעתים עשוי גורם, על כך

, כך. שיכול למנוע בצורה החסכונית והפשוטה ביותר את קיומה של ההפרה

כאשר מדובר בגוף שיכול לפקח ביעילות על מפרי הקצה באופן פשוט , למשל

או מקום בו מדובר בגורם המפיץ אמצעים המאפשרים את ההפרה , וזמין יחסית

תשיא את , ככלל, הטלת האחריות על מונע הנזק הזול. ומעודד את קיומה

' בעמ, לידתה של עוולה, בירנהק: ראו באופן דומה)רווחיה של החברה כולה 

-ואף מן הטעם הזה עשויה לקום הצדקה להטלת אחריות על גורמי, (202

 . מקום בו הם משמשים כמונעי הנזק הטובים ביותר, הביניים

 

כמו גם מידע בדבר , בידי ספקיות האינטרנט מידע בדבר זהותם של בעלי האתרים המפרים, זאת ועוד .5

. הלקוחות שלהן הגולשים לאתרים מפרים אלו ובכך הופכים הם עצמם למפרות זכויות יוצרים

במסגרת תביעה זו עותרת התובעת לקבל צו המחייב את הספקיות למסור נתונים בדבר בעלי האתרים 

 .הגולשים לאתרים פיראטיים, כמו בדבר לקוחות ספקיות האינטרנט, המפרים
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 הצדדים

 

שהינה המפיקה של ערוצי ספורט הידועים , התובעת הינה חברה פרטית המאוגדת כדין בישראל .6

באפיקי " Hot"המשודרים בחברת הכבלים "  HD 1ספורט -"ו,  "2ספורט ", "1ספורט ", בשמות

    54 -ו , 53, 52באפיקי השידור באפיקי השידור " Yes"ובחברת הלווין  513–  ו 53, 54השידור 

 "(. ערוצי התובעת: "להלן)

 

עותק מן האישור שניתן לחברת הכבלים וחברת הלוויין לשדר את ערוצי התובעת מצורף לתביעה זו 

 . 1כנספח 

 

הנתבעות . בעלות רישיון לאספקת שירותי אינטרנט, הנתבעות הינן חברות המאוגדות כדין בישראל .7

 .תמורת תשלום, מאפשרות ללקוחותיהן אמצעי גישה לרשת האינטרנט

 

 זכויותיה הקנייניות של התובעת 

 

 ולתובעת 2007– ח "התשס, בערוצי התובעת משודרות יצירות דרמטיות כהגדרתן בחוק זכות יוצרים .8

זכות בלעדית לעשות ביצירות דרמטיות אלו פעולות שונות כמפורט בהוראות חוק זכות יוצרים 

 ובכללן עומדת לה הזכות הבלעדית להתקשר עם חברות שונות לשם שידורם הפומבי 2007- ח "התשס

 .והעמדתן לרשות הציבור, בכפוף לאישור המועצה לשידורי כבלים ושידורי לווין, של ערוציה

 

או להעמדה לרשות /או לשידור ו/התובעת הינה בעלת הזכויות הבלעדיות להענקת רישיון להקרנה ו .9

 . הציבור של ערוציה

 

בכללם , למפעלי ספורט רבים הינה אף האוחזת הבלעדית בישראל בזכויות המסחור והשידור התובעת .01

הליגה , הליגה הגרמנית לכדורגל,  הליגה האנגלית–הפרמיירליג ,  1ליגת העל הישראלית בכדורגל

 .ועוד ועוד, האיטלקית לכדורגל

 

אגב שהיא ,  בשידורי ספורט כמתואר לעילהבערוציה מפיקה התובעת תוכניות שונות ומאפשרת צפיי .11

קטעי , שדרים, פרשנות, בין היתר, תוך שלשידור מוסיפה התובעת,  אלו באולפניהשידוריםעורכת 

ההופכים את המשחקים המשודרים על ידה ליצירה דרמטית בה יש לה זכויות , גרפיקה ועוד, קישור

 .יוצרים

 
 
 

                                                 
1

 למעט המשחק המרכזי המשודר בערוץ הראשון 
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, 2012התובעת הינה אף בעלת זכויות השידור במשחקי אליפות הכדורגל ביבשת אירופה לשנת  .21

, אף לשידורי משחקים אלו הוסיפה התובעת פרשנים. בטריטוריית ישראל" 2012יורו "הידועים גם כ

אגב שבכך הפכה משחקים אלו ליצירה , אורחים מפורסמים כדי ליצור חווית צפיה לצופים, שדרים

 .דרמטית בה יש לה זכויות יוצרים

 

כי תוכל למכור מנויים , על בסיס ציפייתה המסחרית, את זכויותיה רכשה התובעת בממון רב .31

מעשי , כפי שיתואר להלן. ללקוחות בכוח שיבקשו לצפות בשידורי ערוצים אלו ואף לערוצים אחרים

עד כדי יצירת איום קיומי על עצם , הנתבעות חותרים תחת אושיות פעילותה המסחרית של התובעת

ברי שאין קיום מסחרי לערוצים אשר התכנים שלהם ניתנים בחינם לכל דכפין ברשת . פעילותה

המופצות ברשת האינטרנט ללא , כך הדבר גם בהתייחס ליצירות הדרמטיות של התובעת. האינטרנט

 .כל תשלום

 
ציין בית המשפט  (מפרסומי נבו)פלוני '  נThe Football Association Leauge, 9183/09א "בע .41

 :כי, העליון

 
חלק ניכר מבסיס הרווחים של ליגות הספורט והאיגודים המקצועיים בתחום , כידוע"

יש המציינים כי תופעת . נשענים על הפקת צילומי המשחקים ומכירת הזכויות בהם

פגעה באופן ניכר ברווחי הגופים , ההולכת ומתרחבת כיום, הצפייה הפיראטים במשחקים

 ."האלה

 
 הדין החל

 

 :כך, מהי זכות יוצרים, 11בסעיף ,  מגדיר2007– ח "התשס, חוק זכות יוצרים .51

 

, או בחלק מהותי ממנה, זכות יוצרים ביצירה היא הזכות הבלעדית לעשות ביצירה. 11"

 :בהתאם לסוג היצירה, כמפורט להלן, אחת או יותר, פעולה

(1;... ) 

 ;לגבי יצירה שלא פורסמה– פרסום  (2)

יצירה , יצירה דרמטית, לגבי יצירה ספרותית – 13ביצוע פומבי כאמור בסעיף  (3)

 ;מוסיקלית ותקליט

 ;לגבי כל סוגי היצירות – 14שידור כאמור בסעיף  (4)

 ...;לגבי כל סוגי היצירות – 15העמדת היצירה לרשות הציבור כאמור בסעיף  (5)

 

 :כהאי לישנא" שידור" לחוק זכות יוצרים מגדיר 14סעיף  .61

 

מראות או שילוב של , של צלילים, שידור של יצירה הוא העברה קווית או אלחוטית"

 ."בורילצ, הכלולים ביצירה, צלילים ומראות
 שידור
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 :כך" העמדה של יצירה לרשות הציבור" לחוק זכות יוצרים מגדיר 15סעיף  .71

 

העמדה של יצירה לרשות הציבור היא עשיית פעולה ביצירה כך שלאנשים מקרב "

 ."הציבור תהיה גישה אליה ממקום ובמועד לפי בחירתם

 

כמו , בחוק זכות יוצרים" שידור"כהגדרת המונח המשפטי , של ערוצי התובעת" שידורם", הנה כי כך .81

" פרסומם"ואף , כהגדרת מונח זה בחוק זכות יוצרים, של ערוציה" העמדתם לרשות הציבור"גם 

הפרו הנתבעות זכויות , כפי שנראה להלן. הינם בגדר זכות הקנויה לתובעת לבדה, כאמור לעיל

שעה שלא מנעו מלקוחותיהן גישה לאתרי אינטרנט פיראטיים המשדרים את ערוצי , התובעת

 .התובעת

 

 The Football Association Premierבפרשת, ראוי לציין כי לאחרונה קבע בית המשפט העליון .91

League Limitedעולה " הזרמה"העברת תכנים באמצעות רשת האינטרנט בטכנולוגיית כי , פלוני'  נ

 וכי אתר אינטרנט המשדר אירוע 2007 –ח "התשס, זכות יוצרים לחוק 14לעניין סעיף " שידור"כדי 

מפר את זכות היוצרים ביצירה , (שיטת ההזרמה) הישירה הספורט בשידור ישיר בשיטת הצפיי

 .המוגנת

 

 פעילות אתרים פיראטיים ברשת האינטרנט הפוגעת אנושות בתובעת

 

המבקש לצפות בערוצי . חלקם הארי שידורים חיים,  משדרים שידורי ספורט רביםהתובעתערוצי  .02

 .תשלום חודשי, נדרש לשלם לחברת הכבלים או חברת הלווין, התובעת

 

הנגבה דרך חברת הכבלים וחברת ,  בערוציהההתשלום החודשי הנדרש על ידי התובעת עבור הצפיי .12

המעלים את תכניה של התובעת , הביא גורמים מפרי זכויות רבים להקים אתרים פיראטיים, הלווין

על בסיס תעבורה , אגב שחלקם נהנים ממכירת שטחי פרסום למפרסמים שונים, באופן בלתי חוקי

 .גדולה של גולשי אינטרנט באתרים פיראטיים אלו

 

בפרשת , הנה כך. הניסיון לעמוד על זהותם של בעלי אתרים פיראטיים הינו ניסיון שנדון לכישלון .22

, ביקשה הליגה האנגלית לחשוף זהותו של בעל אתר פיראטי אחד ויחיד, הפרמייר ליג הנזכרת לעיל

שדן בערעור על פסק דין שדחה תביעת הליגה האנגלית , בית המשפט העליון. אולם העלתה חרס בידה

קבע שהאתר מפר בהחלט את זכויות היוצרים של , קיבל את הערעור, לחשוף זהות בעל האתר המפר

 .אולם הדין אינו מאפשר בשלב זה חשיפת זהותו, הליגה האנגלית

 

חשיפת זהותו של בעל אתר פיראטי אינה אפשרית בשלב זה ודורשת חקיקה מתאימה , הנה כי כך .32

ברשת האינטרנט פועלים מאות , יתרה מכך.  פעילות נחרצת של בתי המשפט–ושעה שזו אינה בנמצא 
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שעה שהיא דורשת אמצעים , הקמת אתר פיראטי הינה עניין של מה בכך. ואולי אלפי אתרים מפרים

 .הוא השכר הנובע ממכירת שטחי פרסום, זולים מאוד ופשוטים ושכר רב בצידה

 

, דומה למאבק בטחנות רוח, כדי להגיש נגדם תביעות, ניהול מאבק לחשיפת זהות בעלי אתרים מפרים .42

, גיבורו של המחזאי והסופר מיגל דה סרוואנטס, "דון קיחוטה"ולתובעת נדמה לא אחת שאינה אלא 

 .  אותן דימה לענקים, העומד ונלחם בתחנות רוח

 

, שכן מפרי זכויות היוצרים אינם אלא גנבים, מלחמתה של התובעת מלחמה מוצדקת היא, אלא מאי .52

אם  . שיש למנוע פעילותם המפרה והנתבעות אינן אלא גורם המסייע בידם להמשיך ולהפר זכויות

: המנסה להניאו ממלחמה בתחנות הרוח, ו'ו פנצ'ניזכר בדבריו לעוזרו סנצ, נשוב ונפנה לדון קיחוטה

עסקי המלחמה לובשים ופושטים צורה תדיר יותר – ענה דון קיחוטה – ו ידידי 'שתוק סנצ"

מתחייבת גישה חדשנית למלחמה בפרי זכויות הקניין הרוחני ברשת ,  הנה כי כך."מעניינים אחרים

 .האינטרנט

 

, הנתבעות הינן אלו שמאפשרות גישה לאתרים פיראטיים המציעים כאמור למשתמשים בהם, ודוק .62

 ולחלופין מפנים את הגולשים בהם ללא כל תשלום, אפשרות לצפות באופן ישיר בערוצי התובעת

 . העושים כן, לאתרים אחרים

 

ספקיות האינטרנט מספקות את הפלטפורמה עליה גולשים לקוחותיהן לאתרים הפיראטיים הפוגעים  .72

לא יופרו זכויות התובעת באופן אפקטיבי והנזק , ללא דרכי הגישה לאתרים פיראטים אלו. בתובעת

 .הכבד שנגרם לתובעת כמתואר לעיל ימנע לחלוטין

 

אין לצפות מספקיות האינטרנט לדעת איזה שימוש ייעשה בדרכי הגישה לאינטרנט שהן , אכן .82

כי בנמצא אתר פיראטי אשר ניתן לגלוש אליו , אולם שעה שמובא לידיעתן, מעמידות לרשות גולשיהן

באמצעות השירות המסופק על ידן ומונחות לפתחן ראיות להפרות זכויות היוצרים במסגרת אתר 

כי הפרת זכויות  נעשית ללא ידיעתן או , אין עוד ספקיות האינטרנט יכולות לטעון,  פיראטי זה

 . כי אין להן שליטה על הפרת זכויות יוצרים זו, למצער

 

 והמציאה להן תיעוד 03.02.2014- ו04.04.2013, 12.02.2013התובעת פנתה לספקיות האינטרנט בימים  .92

 .המלמד שזכויות התובעת הופרו על ידי אתרי אינטרנט פיראטיים, מפורט

 

 .2כנספח עותק מהפניה לספקיות מצורף לתובענה זו 

 

יכולות היו הנתבעות על נקלה לחסום את הגישה לאתרים הפיראטיים אולם , עם קבלת פניות התובעת .03

הנתבעות בחרו שלא לעשות כן ובכך הפכו למפרות תורמות להפרת הזכויות על ידי האתרים 

 .הפיראטיים
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במקרים בהם ניתן צו בית , בעבר ידעו הנתבעות לחסום היטב גישה ללקוחותיהן, יאמר כבר עתה .13

וזאת במסגרת הליכים שונים שנקטה התובעת ואף בהליכים משפטיים , המשפט המורה להן לעשות כן

שיוצגו באותם הליכים על ידי באי , חברת הכבלים הוט וערוץ הספורט)שנקטו גופים משדרים אחרים 

הינה עמדה בלתי , כי יפעלו רק מכוח צו בית המשפט, עמדת הנתבעות. (החתומים מטה, כוח התובעת

אין לתובעת כל אפשרות של ממש להגיש תביעות נגד עשרות רבות של , כי כמתואר לעיל, ראויה

הנתבעות , הליך של הודעה והסרה הינו הליך מקובל, מנגד. שאף זהותם לא ידועה, גורמים מפרים

יכולות להודיע לאתרים המפרים שישעו את פעילותם והתובעת אף מוכנה למסור לנתבעות כתב 

שיכסה כל זנק שייגרם להן אם יסתבר שחסמו גישה לאתר שאיננו אתר , ללא הגבלה בסכום, שיפוי

 .פיראטי

 

עם זאת ראוי להביא עוד מדברים . במסגרת תובענה זו הרחבנו רבות בדבר מהותה של הפרה תורמת .23

בפרשת , 2010בחודש מאי , בבית המשפט המחוזי של מדינת ניו יורק, שנאמרו בפסק דין אמריקאי

LIME WIRE. כי,  בית המשפט קבע שם" :A defendant may be held liable for 

contributory copyright infringement if "with knowledge of the infringing activity", it 

"materially contributes to the infringing activity of another… Unlike inducement 

claim, a claim for contributory infringement does not require a showing that the 

defendant intends to foster infringement… Rather, to establish a "material 

contribution" claim, a plaintiff must show that the defendant (1) had actual or 

constructive knowledge of the infringing activity and (2) encouraged or assisted 

others' infringement, or provided machinery or goods that facilitated infringement. 

 .(ההדגשות לא במקום) (.Lexis Nexisמפרסומי ) 

 

נחלקו שופטי בית המשפט העליון בשאלת המקור הנורמטיבי , פרשת הפרמייר ליג, 9183/09א "בע .33

המשנה לנשיא ' כב. לחיובן של ספקיות האינטרנט לפצות בעל זכויות בגין מתן זכות גישה לאתר מפר

שאלת קיומה של עילה נזיקית ישירה כלפי ספקית גישה לאינטרנט טרם נדונה "כי , ריבלין קבע

 לפסק הדין קביעות יפות מאוד 27' עוד קבע המשנה לנשיא בעמ." בפסיקתו של בית משפט זה

 :לענייננו

 

כי נכון להכיר בהפרה התורמת כדי לתגמל את היוצר על המאמץ , מצאנו"

לאפשר הגנה נאותה לזכויות היוצרים בעידן של משתמשים , שהשקיע ביצירה

. אנונימיים ולספק את התמריצים הנדרשים להמשך הפקן של יצירות חדשות

אשר תרם באופן ניכר לפגיעה , אין מקום ליתן לגורם הביניים, במסגרת זו

 ."להתחמק מאחריות, בזכויות היוצרים

 

 :ועוד נקבע שם
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ל פוטר בעל שרת אינטרנט מאחריות בהיעדר ידיעה " הנDMCA- ל512עיף ס"

בהיעדר מודעות לנסיבות המצביעות , בפועל שהפעילות ברשת היא פעילות מפרה

או בהינתן מודעות , על פעילות מפרה ובתנאי שלאחר שנתקבל מידע כאמור

 ."פועל גורם הביניים בנחרצות להסרת החומר או לחסימת הגישה אליו, כאמור

 

כי אינן עושות דבר מלבד אספקת שירותי אינטרנט ואולם ,  ולטעוןלהיתמםייתכן שהנתבעות יבקשו  .43

על דבר קיומם של , תהעמידה אותן על דבר זכויותיה הקנייניו, שעה שהתובעת פנתה אל הנתבעות

ואף מסרה להן ראיות מוצקות לדבר ביצוע ההפרה וביקשה , האתרים הפיראטיים המפרים זכויותיה

סייעו הנתבעות לבעלי האתרים הפיראטיים , והנתבעות נמנעו מלעשות כן, שימנעו גישה אליהם

 .להמשיך ולפגוע בזכויות התובעת והינן מפרות תורמות להפרת בעלי האתרים הפיראטיים

 

 One who, with knowledge of the: "הפסיקה האמריקאית הגדירה הפרה תורמת באופן הבא .53

infringing activity, induces, causes or materially contributes to the infringing 

conduct of another, may be held liable as a 'contributory' infringer."2  

 

, מעבר לשידול, כעולה מן האמור לעיל: "כי, "זכויות יוצרים"המלומד טוני גרינמן מציין בספרו  .63

גם התנהגות שמהווה תרומה מהותית למעשה ההפרה מצמיחה חבות , לעידוד או לגרימה להפרה

כגון אספקת אתר , התנהגות כזו עשויה להתבטא בכמה אופנים. בגין הפרה תורמת של זכות יוצרים

הספקת מכשיר ביודעין לביצוע הפרתה של זכות יוצרים תהווה השתתפות . או כלים לביצוע ההפרה

 .MFM vבפסק הדין המאוחר יותר של בית המשפט העליון בעניין , ואולם... של ממש בהפרה

Grokster אם הספק מספק את המכשיר או את האמצעי במטרה ,  הובהר כי על אף הכלל לעיל

גם אם המכשיר מסוגל לשימושים מהותיים , הוא יחוב כמפר תורם, לגרום להפרות או לעודד אותן

 .689 -688' שם בעמ." שאינם מפירים ואף בהיעדר ידיעה על הפרות ספציפיות

 

כך במקרה שהתברר . בתי המשפט הישראלים הכירו בדוקטרינת ההפרה התורמת בזכויות יוצרים .73

בבית המשפט המחוזי בירושלים תבעה חברת מייקרוסופט נתבעים שסחרו ברישיונות תוכנה 

בית . עותקים מפירים של תוכנות אלו" הכשרת"שהופרדו מהתקליטורים המקוריים באופן שאפשר 

 3.המשפט קבע שפעולת הנתבעים תרמה להפרת זכויות היוצרים של מייקרוסופט על ידי אחרים

שם דן בית המשפט באחריותה של , 4מפלגת העבודה' דוקטרינה זו הוחלה גם בפרשת בית שוקן נ

אשר עותקיו נוצרו בעזרת שימוש במכונות , האוניברסיטה העברית להפצת עותקים מפרים של ספר

. שלא נקטה פעולות למניעת העתקה זו, הצילום שעמדו לרשות הסטודנטים בספרית האוניברסיטה

רק חיזק את ההלכה המחייבת , 7977/07א "במסגרת ע, ערעור לבית המשפט העליון על פסק דין זה

 .אגב קביעת מבחן מתאים להחלת אחריות, מפרים תורמים

 

                                                 
2 Gershwin Publishing Corporation v. Columbia Artists Inc, 443 F.2d 1159' 1162 (2

nd
 Cir. 1971) 

 (מפרסומי נבו)אגמה מחשוב ' נ Microsoft Corporation  2184/02 (ם"מחוזי י)א " בש3
 (מפרסומי נבו)', האוניברסיטה העברית ואח, מפלגת העבודה'  בית שוקן להוצאת ספרים נ6306/04 (ם"מחוזי י)א " ת4
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 השאלה Fonovisaבפסק דין ""מציינת כי ', כרך ג, דיני זכויות יוצרים, פרנזטי בספרה' המלומדת ש .83

האם הצליחה התובעת להראות תרומה ממשית של הנתבעים , העובדתית שהייתה במחלוקת היא

שהמפרים הישירים לא היו יכולים לבצע את ההפרה ללא התרומה , בית המשפט השתכנע. להפרה

פרסום אינסטלציה , חניה, שירותים שונים, הממשית של הנתבעים באמצעות הקצאת מקום לדוכן

שאחריות לתרומה מפרה יכולה , בית המשפט העליון דחה את גישת בית המשפט המחוזי. ולקוחות

להתקיים רק אם הנתבעים קידמו או עודדו במפורש את המכירה של מוצרים מפרים או הסתירו את 

 Avecoיתירה מכך בית המשפט העליון קבל את גישת בית המשפט המחוזי בעניין . זהות המפרים

, שם)."שהעמדת מקום ואמצעים לרשות מפרים מועדים מספיקה לגיבוש אחריות תורמת, שקבע

248.) 

 

איבנט  ובית המשפט העליון - כי  שאלה דומה התעוררה במסגרת הדיון הנוסף בפרשת טלה , יאמר .93

 :השיב עליה כך

 

חשין מתמקד בהבחנה בין פעילויות ' טעמו השלישי של חברי השופט מ"

לבין , כשידור הראשוני של משחקי טורניר ווימבלדון- אקטיביות -ראשוניות

חברי סבור כי . שהיא פאסיבית באופייה- של שידור ששודר כבר " העברה"

, ולפיכך תפקידן היה פאסיבי גרידא, העותרות נהגו כצופים הישובים בבתיהם

תפקידן של . גם הסבר זה אינו מקובל עלי. ועל כן אין להטיל עליהן אחריות

הן בוררות את הערוצים שישודרו אל קהל . חברות הכבלים רחוק מלהיות פאסיבי

וגובות תמורת שירותיהן תמורה , בהתאם לשיקולים מסחריים, המנויים שלהן

בכך נעוץ ההבדל בינן לבין הצופה מהשורה אשר קולט . מאת אותם המנויים

באופן עצמאי את שידוריהם של ערוצים זרים בעזרת צלחת לקליטת שידורי לווין 

האחרון אינו עושה שימוש מסחרי ביצירה . ביתית המותקנת על גג ביתו או בחצרו

. בעוד שחברות הכבלים עושות גם עושות שימוש מסחרי ביצירה זו, הנקלטת

, ולא ההבחנה, היא הנותנת- בין השימוש הפרטי לשימוש המסחרי - הבחנה זו 

 .'מול האות א, 57' עמ" .בין שימוש אקטיבי לפאסיבי, המלאכותית קמעה

 

 : כך15' ריבלין בעמ' קבע המשנה לנשיא א, פרשת הפרמייר ליג המזכרת לעיל, 9183/09א "בע .04

 

" הזרמה"כי העברת תכנים באמצעות רשת האינטרנט בטכנולוגיית , אפוא, נמצא"

היצירה המוגנת , במקרה שלפנינו.  לחוק החדש14לעניין סעיף " שידור"עולה כדי 

בנסיבות . בשידור חי באתר האינטרנט של פלוני, בטכנולוגיית הזרמה, שודרה כאמור

, מעבר לדרוש. אחראי פלוני להפרת זכות היוצרים של הליגה ביצירה המוגנת, אלה

יצוין שככול שפלוני לא העלה בעצמו את התוכן המפר , ומבלי לקבוע בכך מסמרות

עשוי פלוני להיות אחראי להפרה , "קישור"אותו או יצר אליו " אירח"אלא רק , לאתר

 5977/07א "עכי בהתאם לדברים שנקבעו ב, בתמצית יאמר. גם באופן תורם

, [פורסם בנבו])מ "בית שוקן להוצאת ספרים בע' האוניברסיטה העברית בירושלים נ

מי שמספק את האמצעים לביצועה של הפרה ומעודד את קיומן של , ((20.6.2011

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%205977/07
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%205977/07
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ידע באופן ממשי וקונקרטי "אם , עשוי להימצא אחראי באופן תורם לביצוען, ההפרות

" ותרם באופן משמעותי וניכר לביצועה, על ביצוע הפרת זכות יוצרים שהתרחשה בפועל

במקרה שלפנינו בוצעה הפרה בפועל של זכות , כפי שהובהר, ראשית. (27' פס, שם)

 ."שידור בזמן אמת של משחקי הליגה– היוצרים 

 

בין באורח ישיר ובין כמפרות , הנתבעות מפרות את זכויות היוצרים של התובעת, הנה כי כך .14

 .תורמות

 

כי גם בארצות הים הולכת וגוברת ההכרה שספקיות האינטרנט אינן , בתום דברינו בעניין זה נציין .24

אם . שלקוחותיהן גולשים אליהם ללא מפריע, חופשיות מאשם בשל קיומם של אתרים פיראטיים

 .Wang Meng v. Century Interconnecting Telecom Coשבפסק הדין של , נרחיק עד סין נמצא

Ltd ן באחריות ספקית אינטרנט לכך שיצירות של מספר סופרים ' דן בית המשפט המחוזי בבייגי

כי הואיל וספקית , בית המשפט קבע באותו עניין. סינים מפורסמים הועלו לרשת האינטרנט

 .היא תחוייב כמפרת זכויות יוצרים, האינטרנט יכולה לשלוט בהפצה של היצירות המפרות

 

  דיני הנזיקיןחחבותן של הנתבעות מכו

 

שאלת קיומה של עילה נזיקית ישירה "כי , בפרשת הפרמייר ליג ציין כבוד המשנה לנשיא ריבלין .34

במסגרת , דומה שראוי". כלפי ספקית הגישה לאינטרנט טרם נדונה בפסיקתו של בית משפט זה

 .לבחון שאלה זו, תובענה זו

 

אפשרות גישה לאתרים , ביודעין, חבותן של הנתבעות במישור הנזיקי קמה מכך שהן מספקות .44

יפים לכאן מאוד דבריו . בעוד שבידן למנוע על מקלה את הגישה לאתרים אלו, מפרים ופיראטיים

 :של כבוד השופט הגדל בעניין הפרמייר ליג

 

אחד . אשר משכיר את דירותיו לשוכרים שונים, נדמה לנו בעל בית דירות"

הנפגעים הם דיירי . השוכרים מזהם את האוויר בסביבת הבניין בדרך זו או אחרת

הבניין וילדים הנאלצים לפסוע ליד הבניין מדי יום ביומו כדי להגיע לבית ספרם 

הקושי בפתיחת הליך משפטי נגד המזהם נעוץ באי ידיעת זהותו . הנמצא בסמוך

האם בהינתן שידוע כי השוכר – השאלה הרלוונטית הינה . של המתגורר בדירה

? ניתן לחייב את בעל בית הדירות לחשוף את מיהותו– ביצע עוולה בדירה 

חובת הזהירות שחב בעל בית הדירות . כמדומני שהתשובה טמונה בגוף השאלה

לפיה , לנפגעים מהזיהום נובעת ממערכת היחסים שבין בעל בית הדירות לשוכר

אשר בה מבצע השוכר את עוולתו כלפי , הראשון מספק לשוכר את התשתית

 ."על רקע זה מבוססת חובת הזהירות של בעל הדירות כלפי הניזוקים. הנפגעים

 

 :ומיד לאחר מכן קבע כבוד השופט הנדל
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הכנסת המוצר לרשות הרבים חושפת את היצרן להטלת אחריות גם כלפי צד "

האינטרנט מהווה סוג חדש של רשות הרבים שמרחיב . שאין לו מגע ישיר עימו

רשת האינטרנט משולה . מיני ומיני את חיוביו של ספק שירות האינטרנט

היא עמוסה בתנועה ומצויים עליה צמתים , ככזו. לאוטוסטראדה של מידע

הזיקה . אשר מוסיפים ומרחיבים את חובת הזהירות של הספק, ומחלפים רבים

בין ספק האינטרנט לבין בעל זכות יוצרים מעוגנת במציאות העובדתית ובעקרונות 

 ."המשפטיים

 

שעה , כי הנתבעות הפרו חובת הזהירות המושגית והקונקרטית שהן חבות לתובעת, התובעת תטען .54

לאחר שעמדה בפניהן תשתית ראייתית מתאימה בדבר ביצוען ,  גישה לאתרים הפיראטייםמנעושלא 

 .של הפרות של זכויות התובעת ולכן חבות לפצות את התובעת בגין מלוא נזקיה

 

 הנזק שגורמת פעילותן המפרה של הנתבעות לתובעת

 

מעסיקה , התובעת מפעילה מספר ערוצי שידור- לתובעת מודל עסקי שעל בסיסו היא פועלת  .64

היא אורזת באופן , במסגרתם עובדים רבים ואת התכנים שהיא רוכשת מגופים שונים ברחבי העולם

עורכי תוכן המציעים , שדרים, בכלל זה מעסיקה התובעת פרשנים. המתאים לצרכן הישראלי

לצופים נתונים סטטיסטיים ומידע רב על שידורי הספורט וכמובן מחלקת גרפיקה נרחבת שעמלה 

התובעת אף עושה . על הכנת מערכת גרפי מתאימה לשידור ועריכת קדימונים בהיקפים נרחבים

 .גם באולפנים משוכללים, מטבע הדברים, שימוש

 

התובעת אף פועלת לקדם את התכנים שהיא משווקת כאמור לעיל במדיות שונות ותוך ביצוע  .74

 .השקעות כספיות ניכרות

 

 ללא מפריע וללא כל תשלום בערוציה של ההמאפשרים צפיי, קיומם של אתרי אינטרנט פיראטיים .84

אם הוא יכול לקבל אותו מוצר ללא , שהרי מי ירכוש מנוי בכסף, פוגעים בה באורח אנוש, התובעת

מקום שהיא נתפסת כמי שגובה כסף עבור מוצר , תדמיתה של התובעת נפגעת, זאת ועוד? כל תשלום

ואחת היא לצופים האם המוצר שהם מקבלים בחינם הינו , שאחרים מעניקים אותו חינם אין כסף

 .גנוב אם לאו

 
הוכחת הנזק שנגרם לתובעת מהיקפן העצום של הפרת זכויותיה בלתי אפשרית לכימות ואולם חוק  .94

רשאי בית המשפט לפסוק , כי מקום בו הופרה זכות יוצרים, קובע, 2007 –ח "התשס, זכות יוצרים

  ₪.100,000פיצויים בלא הוכחת נזק בסכום שלא יעלה על , בשל כל הפרה, לתובע
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או / שידורים מפרים של ערוצי התובעת ו280 אתרי אינטרנט פיראטיים ששידרו 80התובעת תיעדה  .05

 700-וסך הכל מעל ל , לקוחות הנתבעות,  אשר נקלטו על ידי גולשים מישראל2012משחקי  יורו 

לאתרים מפרים אלו גלשו לקוחות הנתבעות ואי מניעת גישה לכל . 2013הפרות מתועדות מאז ינואר 

 . עולה לכדי הפרת זכויותיה של התובעת, אתר ואתר המשדר באופן פיראטי את תכניה של התובעת

 
אולם לצורכי , ללא הוכחת נזק ₪ 100,000בגין כל הפרה זכאית התובעת לפיצוי בסך העולה לכדי  .15

, ודוק. בלבד ₪ 14,500תביעה זו מעמידה התובעת את הפיצוי המבוקש על ידה בגין כל הפרה על סך 

 לכל הלקוחות הפוטנציאליים של החשוף לצפיי, המשדר שידורים, כל אתר אינטרנט פיראטי

 .מקום שהם מקבלים מוצר זה בחינם, כאלו שבוחרים לא לרכוש מנויים לערוצים שלה, התובעת

 

הפרה את זכויות התובעת בנפרד , מקום שכל אחת מהן, חבותן של הנתבעות הינה חבות לחוד .25

לצורכי תביעה זו מעמידה התובעת את נזקיה משידורי כל , עם זאת. מספקיות אינטרנט אחרות

 . ביחד ולחוד, ח מכל הנתבעות" ש10,000,000כ "וסה ₪ 14,5000על סך , אתר פיראטי

 

 עילת הרשלנות יש לערוך על בסיס האומדנה ובזיקה לשיעור הנזק הקבוע חחישוב נזקי התובעת מכו .35

 . לכל הפרה ₪ 100,000העומד על , ללא הוכחת נזק,  בגין הפרת זכות מעין זויוצריםבחוק זכות 

 

 הפרות של זכויות התובעת ולכן מעמידה התובעת את 700- במסגרת תביעה זו מתוארות למעלה מ  .45

  . בעוולות הרשלנות על מלוא סכום התביעהתביעתה

 
 עשיית עושר ולא במשפט

 

שעה שהם משווקות את שירותיהן , הנתבעות עושות עושר רב ולא במשפט על חשבונה של התובעת .55

בהם מוצגים כמפורט לעיל תכניה , המעוניינים לגלוש לאתרים פיראטיים, בממון רב לצרכני קצה

 .המוגנים של התובעת

 

לצריכת תכנים , במידה מרובה, אשר נדרש, הנתבעות משווקות פס רחב לגלישה באינטרנט .65

על ידי שימוש בפס הרחב שהן , פיראטיים וחלקן אף עושות פרסום מסיבי לצריכת תכנים פיראטיים

 .מציעות

 
מוגשת תביעה זו בעילת עשיית עושר ולא במשפט כעילה חליפית לעילת הפרת זכויות , בנסיבות אלו .75

אף שהרווחים , ובמסגרתה מועמד הפיצוי הנדרש על מלוא סכום התביעה, היוצרים של התובעת

שעושות הנתבעות שלא במשפט על חשובנה של התובעת גדולים בהרבה מאלו שכומתו במסגרת 

 .תביעה זו
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 גילוי פרטי בעלי האתרים הפיראטיים והגולשים לאתרים הפיראטיים

 

 :בפרשת הפרמייר ליג הנזכרת לעיל קבע כבוד המשנה לנשיא ריבלין כך .85

 

יהיה זה  (ספקי האינטרנט)בהתקיים תביעה ישירה המופנית כנגד צד שלישי "... 

 אם – לאתר את המפר הישיר – ספקי האינטרנט בענייננו –מעניינו של הצד השלישי 

מטעם , כדי לאפשר לנפגעי ההפרה למצות את ההליכים נגדו ואם לצורך חזרה אליו

בהנחה שהצד . או בדרך אחרת' בדרך של משלוח הודעות צד ג, ספקי האינטרנט

השלישי הנתבע יודע את זהותו של המפר הישיר תיחשף זהותו והוא ישא באחריות 

 ."למעשי ההפרה

 

 :כבוד השופט הנדל קבע אף הוא כך בפרשת הפרמייר ליג .95

 

עוד נותר לדון בקושי המהותי אשר מעלה עמיתי המשנה לנשיא בסיפא של חוות "

בדבר מציאת בסיס לסמכות בית משפט זה להורות על חשיפת פרטי גולש , דעתו

ספקיות . א: המקור מצוין במשולש הבא. סבורני שקיים מקור בדין לסמכות זו. אנונימי

 מקום –כתוצאה מאספקת השירות . ב; מעניקות שירות לבעל האתר תמורת תשלום

, המפר באופן אנונימי את זכויות היוצרים,  לבעל האתר–אחסון וכתובת אינטרנטית 

מוליד את חובת ' לב' החיבור בין א. ג. נוצרת זיקה בין הספקיות לבין בעל זכות היוצרים

 ."הזהירות הכללית של דיני הנזיקין המוטלת על ספיקות האינטרנט

 

באותה פרשה מציע כבוד השופט מלצר את המבחנים הבאים לשם מתן צו חשיפה כבר בגדר הליכים  .06

 :מבחן זה כולל תנאים אלו. מקדמיים

 

 .הצד שאליו מופנה צו הגילוי היה מעורב בהפרה או שהיה מודע לה .א

 .יש אינדיקציה טובה שבוצעה הפרה .ב

 .למשל הגשת תביעה נגד המפר העיקרי, הצו נדרש לתכלית ראויה .ג

 .הצו ינוצל רק לתכלית לשמה התבקש .ד

 .אין מקור אחר דרכו ניתן לאתר זהות המפר .ה

 .הנתבע יכול לספק המידע .ו

 

 : כי כבוד השופט מלצר קובע, ועוד חשוב מכך יש לומר .16

 

הרי , העולה מכל המקובץ מלמד שאם בתקופה הקרובה לא תקודם חקיקה מתאימה"

תוך הכנסת תיקונים ושינויים , להגיש תביעה חדשה, לשיטתי, שהמערערת תוכל

, בהתחשב בקושיים שנתגלו בתביעתה עד הנה, נדרשים בכתב התביעה הקיים

במסגרת זו היא , הקווים שהותוו לעיל וכלל הנסיבות הרלבנטיות, פסיקתנו בערעור זה
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תוכל לבקש מחברות האינטרנט שאותן היא תבעה מלכתחילה ונמחקו מהתביעה ובן 

 את זהותו של המפר ולהגיש – כנתבעים –כי אלה יחשפו בפניה ... ממפעילי השרתים

תוך התאמת בקשה כאמור לתובנות העולות מפסק דיננו , לצורך כך בקשה לצו חשיפה

 ."זה

 

 והנה בחלוף כשנתיים ימים לא נחקקה חקיקה 13.5.12פסק הדין בפרשה הנזכרת לעיל ניתן ביום  .26

 .המשמעות לענייננו ברורה. מתאימה

 

לא רק בדבר בעלי האתרים המפרים אלא גם , כי בדעת התובעת לעתור לקבלת נתונים, עוד יצוין .36

 . בדבר משתמשי הקצה שגלשו לאתרים מפרים אלו

 
או , זכות יוצרים ביצירה היא הזכות הבלעדית לעשות ביצירה"כי ,  לחוק זכות יוצרים קובע11סעיף  .46

העתקה (1): בהתאם לסוג היצירה, כמפורט להלן, אחת או יותר, פעולה, בחלק מהותי ממנה

 ";לגבי כל סוגי היצירות – 12כאמור בסעיף 
 

העתקה של יצירה היא עשיית עותק של היצירה בכל צורה "כי ,  לחוק זכות יוצרים קובע12סעיף  .56

 ".העתקה ארעית של היצירה (4... )– לרבות , מוחשית
 

בעת שמשתמש קצה גולש לאתר פיראטי וצופה בתוכן מפר בשיטת הסטרימינג שנבחנה בפרשת  .66

 .הרי שהוא מבצע העתקה ארעית של היצירה למחשב שלו, הפרמייר ליג
 

על , הנתמכת על חוות דעת של מומחה לדבר כפי שיתואר לעיל, מבלי להידרש במסגרת תביעה זו .76

 המתאימה את HTTPהזרמת מדיה מבוססת במקרים של כי , יאמר, תיאורים טכניים מורכבים

- ל2בדרך כלל בין )  קטנות של תוכן" פיסות"התוכן נשמר בזיכרון המטמון בצד של הלקוח ב, עצמה

זיכרון המטמון . שזרימתן נמשכת כל הזמן כל עוד מגיעות בקשות חדשות מצד הלקוח, ( שניות10

זוהי הדרך - מנוקה כל הזמן כדי לפנות מקום לפיסות נתונים חדשות שמגיעות עבורן בקשות 

תוך , ( שניות10 עד 2)ולכידת התוכן מתאפשרת רק בפיסות קטנות , הבטוחה ביותר להזרמת מדיה

 יש צורך לשלב יחד את פיסות התוכן האלו כדי לאפשר .דמתוחכמים מאוושימוש בכלים מיוחדים 

האפשרות . באופן זה לא תתאפשר השגת תוצאות באיכות אחידה בעת נגינת התוכן. צפייה בווידיאו

. מגיע למחשבהאשר מקליטה את זרם הנתונים , קלטה על הנגןבההמעשית היחידה היא להשתמש 

  . על הנגן לתמוך בכך.בהתאם לפורמט ולפרוטוקול

 
 . משתמש קצה מבצע העתקה ארעית של היצירה למחשב שלו–לשון אחר  .86

 
מבצע העתקה ארעית של  (סטרימינג)הקביעה שמשתמש קצה הצופה בתכנים בשיטת ההזרמה  .96

מהנדס אלקטרוניקה ומייסד חברת , היצירה למשב שלו נסמכת על חוות דעתו של מר מארק קוגן

כנספח מ המתמחה בפתרונות להפצת תכני וידאו וטלויזיה המצורפת לתביעה זו "בלובירד טי וי בע

3. 
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כך בפרשה המפורסמת של . מעניין להיווכח שבתי המשפט האמריקאיים דגלו באותה גישה ממש .07

MAI v.Peak 5 ,כי עותקים ארעיים ב , קבע בית המשפט הפדראלי לערעורים– RAM הפרו את 

 .זכות ההעתקה של היוצר

 
רמי מור , 4447/07א "רע, השופט רובינשטיין בפרשת רמי מור' ראוי להביא בעניין זה מדבריו של כב .17

אף שהיה בדעת מיעוט בעניין , (מפרסומי נבו)סי החברה לשירותי בזק בינלאומיים .טי.ברק א' נ

 : אחר

 
עילת התביעה בה הכירו בתי המשפט הנזכרים מעלה מאפשרת לתובעים "

 שאילו נזדמנה האפשרות לחקור –פוטנציאליים לחייב ספקיות אינטרנט למסור מידע 

 ולא יכולה –אין , במובן זה. את הספקיות לגביו מעל דוכן העדים היו חייבות למוסרו

כי לעולם לא תיאלץ למסור את פרטי ,  מוגנתה לספקית האינטרנט ציפיי–להיות 

 ."וללקוחות אין ציפייה מוגנת שפרטיהם לעולם לא יימסרו, לקוחותיה

 

 סעדים וכללי

 

. ללא כל הפרעה, נמשך והולך, כמתואר בכתב תביעה זה, תיעוד הפרות זכויות היוצרים של התובעת .27

, ואתרי אינטרנט פיראטיים צצים ברשת כפטריות לאחר הגשם, נזקי התובעת הולכים ומתרבים

לנוכח אוזלת ידן של הנתבעות מחד והאפשרות שמאפשרת מדיה זו לחמוק מגילוי זהותם של 

 . המפרים

 

גם , התובעת שומרת על זכותה לתקן כתב תביעתה זה ולצרף לרשימת ההפרות המתוארות על ידה .37

 . הפרות שטרם בוצעו במועד הגשת התביעה

 

ילכו נזקי התובעת ויגדלו , עם קבלת כתב תביעה זה לידיהן, בהעדר פעולה מיידית של הנתבעות .47

 .והנתבעות יידרשו לפצות אותה גם בגינם

 
בידי הנתבעות נתונים מלאים בדבר בעלי אתרים פיראטיים כמו בדבר לקוחות הנתבעות הגולשים  .57

 .והיא נדרשת בזאת למוסרם לתובעת, לאתרים אלו ובכך מפרים אף הם את זכויות היוצרים שלה

 

בהיות – לאור סכומה והסמכות המקומית , לבית המשפט הנכבד הסמכות העניינית לדון בתביעה .67

 .המקנה סמכות מקומית לכל בית משפט בישראל, ההפרה ברשת האינטרנט

 

 .לפי העניין, כל טענות התובעת בכתב תביעה זה נטענות במצטבר או לחלופין .77
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ביחד , אשר על כן מתבקש בית המשפט הנכבד לזמן את הנתבעות לדין ולחייבן לשלם לתובעת .87

וכן למסור לה נתונים בדבר , בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, את מלוא סכום התביעה, ולחוד

בעלי האתרים המפורטים בדוחות ההפרות שנשלחו להן ומהווים נספח לתביעה זו וכן פרטי מלוא 

ד בצירוף "לקוחותיהם שגלשו לאתרים אלו וכן לחייבן לשלם לתובעת הוצאות משפט ושכר טרחת עו

 .מ כשיעורו בחוק"מע

 

            

 ד"עו,                ליאור להב

 עורכי דין, להב,          כצנלסון

 כ התובעת"                 ב


