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החלטה
ביו  12.7.2017נקבע כי על הצדדי להשלי את ההליכי המקדמיי בינ עד לישיבה
.1
הראשונה בקד משפט .הישיבה הזו נקבעה ,והתקיימה ,ביו  .9.11.2017ארבעה ימי בלבד קוד
לתארי זה הניחה הנתבעת לפניו של בית המשפט בקשה למחיקתה של התביעה "מחמת הפרה
מוחלטת של הצו להשלמת ההליכי המקדמיי " .שמא סברה הנתבעת כי עד לדיו! נית! יהיה
להשלי  ,כ  ,את ההליכי המקדמיי ? מאליו מוב! כי על קושי ,ככל שנתגלע ,נדרש היה להודיע
לבית המשפט מבעוד מועד .אחרת יש בעשייתו של המועד שנקבע – פלסתר .העובדה שהצדדי
הסכימו בינ לבי! עצמ כי ישלימו את ההליכי המקדמיי עד ליו  – 2.11.2017שבוע בלבד
קוד לדיו! – היא הנותנת .לצדדי עמדה שהות להסדיר עני! זה כבר מחודש יולי ,כאמור ,ובנסיבות
אלו ק'ָ ה היא פנייה לבית המשפט בשלב כה מאוחר וחזקה עליה כי תעכב את הבירור.
חשובה מכ – המהות .הכלל ,שלפיו על הצדדי להיות מצוידי במרב המידע הרלוונטי
.2
קוד לבירורה של תובענה ,הוא העיקר .משמיעת של באי הכוח בישיבה שהתקיימה נתברר כי מה
שנותר חסר ה! תשובות לשאלו! ,ששיגרה הנתבעת לתובעי  .שש שאלות ה! אלו ואדרש לה! כסדר!.
בסעי)  3.9לשאלו! נשאלו התובעי " :כמה גורמי עשו שימוש בתמונה בפועל?",
.3
כשהכוונה היא לתצלו אשר לפי טענת התובעי הפֵ רה בו הנתבעת זכות יוצרי וזכות מוסרית.
התובעי השיבו על כ כי היות ,שמרבית לקוחותיה של תובעת  1ה מנויי חודשיי לכל מאגר
התמונות ,ייתכ! שהיו כאלה שהשתמשו בתצלו  .להשקפתי ,השאלה הזו איננה רלוונטית לסוגיה
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שבמחלוקת .הטענה כלפי הנתבעת היא לשימוש בלתי מורשה בתצלו  .אינני רואה מה צור יש
לנתבעת לדעת את מספר של השימושי המורשי בתצלו  .הנימוק ,שלפיו נדרשת השאלה לש
"הערכת טיבה וייחודה" של התמונה הנדונה ,לאו נימוק הוא .מה שייחודי הוא זכות היוצרי  ,ככל
שקיימת וכ ג הזכות המוסרית .בכ ענינה של תובענה זו .לשאלה הנדונה לא נדרש ,אפוא ,להשיב.
בסעי)  3.11לשאלו! נשאלו התובעי " :כיצד נודע ל שהנתבעת עשתה שימוש בתמונה?".
.4
התובעי השיבו כי ה השתמשו באמצעי מחשוב ותכלית איתורו של שימוש בלתי מורשה.
לדעתי תשובה זו מספיקה ,שכ! אפילו רלוונטית השאלה לטענה ,ככל שקיימת ,כי נית! היה לזהות
את השימוש הזה מוקד יותר; או כי הנתבעת השקיעה כ וכ משאבי באיתורו של השימוש –
התשובה משיבה כל צורכה על סוגיות אלו .כל היתר – איננו מ! התביעה ולא סברתי כי התובעי
חייבי  ,בגדרי בירורה של זו ,לחשו) אמצעי שב ה עושי שימוש נגד מפרי  .סעי) 3.12.1
לשאלו! הל אחר אותו ראש של תהיות ,בשאלו מהי תוכנת המחשב המדויקת שבה נעשה שימוש.
ההנמקה – יפה ג בשאלה זו והתשובה שניתנה – אי! בה חסר .זהה היא מסקנתי בשאלה הנוספת,
זו שבסעי) " :3.12.2מי מטע התובעי מפעיל את התוכנות?" .אינני סבור כי הדבר הזה הוא
מענינה של הנתבעת .אי! הוא רלוונטי לשאלה ,שהונחה להערכתי בתובענה זו.
בסעי)  3.12.3שאלה הנתבעת מתי לראשונה נעשה שימוש באמצעי המחשוב האמורי ,
.5
בקשר לתצלו הנדו! .על כ השיבו התובעי כי הדבר איננו רלוונטי .קצפה של הנתבעת יצא על
מענה זה מ! הטע  ,המבואר בבקשה ,כי התובעי מבקשי ליצור מצג שווא של השקעה יתרה
באיתור של מפרי  ,אפילו שהשקעה כזו לא נעשתה .הרציונאל הזה – הול  ,א אי! הוא קשור,
לדעתי ,לשאלה .מבלי לגרוע מכל חובה ,שאפשר כי תונח לפתחה של הנתבעת בהלי זה ,חובתה
של התובעת ,ככל שיתברר כי היא זכאית לפיצוי ,היא להוכיח נסיבות המצדיקות הכברה של שיעורו.
נהיר בעינַי ,והערה זו השמעתי באוזניה של באי הכוח משני הצדדי באול הדיוני  ,כי לשאלה
כלו נית! היה לזהות את ההפרה המסוימת ,הנטענת ,מוקד יותר – משמעות בקביעת שיעורו של
פיצוי ,ככל שמי מהתובעי יימצא זכאי לו .בהתחשב בכ  ,שלפי עמדות הצדדי אפשר כי התצלו
הועלה לאתר האינטרנט של הנתבעת כבר לפני שני  ,יהא כנדמה על התובעת להניח את דעתו של
בית המשפט בשאלה של מועד הזיהוי .בר לכ אי! שו קשר ל"אווירה של השקעה יתרה" ,לשו!
הנתבעת .זה – עיקר; וזה – טפל.
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בסעי)  3.13לשאלו! נשאלו התובעי כמה תביעות ה הגישו עד כה בגי! הפרות של זכות
.6
יוצרי בתמונה מסוימת זו .בצדק השיבו התובעי כי הדבר איננו רלוונטי .התשובה ,אולי ,מענינת
את הנתבעת .אי! היא מענינו של בית המשפט .אי! היא חלק ממה ,שעומד להכרעתי בתיק זה .הֶ סבר
לבקשה ,בנקודה זו ,נמצא לנתבעת בכ שתביעה אחרת בענינו של אותו תצלו  ,ובה ייתכ! שנפסק
פיצוי בשיעור נתו! ,יכולה להיות רלוונטית להכרעתו של בית המשפט ולשיעורו של פיצוי ,ככל
שייפסק כא! .מה בי! זה לבי! השאלה – לא אדע .תתכבד הנתבעת ותערו מחקר קצר בפסיקה ,ובו
ודאי יתבררו לה קנה המידה של פסיקת פיצויי בגי! הפרות של זכויות בתצלומי בכלל ובתצלו
מסוי זה ,ככל שהיה נושא להלי אחר ,בפרט.
סו) דבר – לא נמצא יסוד לבקשה א) לא באחד מ! הסעיפי המבוקשי  .לאמתו של דבר,
.7
מה שעשתה הבקשה הזו ,על תוכנה ועל מועד הגשתה המאוחר ,הוא לסרבל את ההלי ולהכביד
על הבירור .לא לכ נועדו ההליכי המקדמיי במחלוקת אזרחית .הבקשה – נדחית.
בתו  15ימי מיו  ,שקיבלה לידיה החלטה זו ,תשל הנתבעת לתובעי  ,יחד ולחוד ,שכר
טרחה של עורכי די! בבקשה זו ,בס )כולל מע"מ( של  7,020ש"ח .איחור יוסי) הפרשי הצמדה
ורבית כחוק ממועד החיוב ועד למועד התשלו בפועל.
ההליכי המקדמיי – תמו .התובעי יגישו תצהירי של עדות ראשית ,כל חוות דעת
.8
מומחה שברצונ להגיש וכל בקשה ,מנומקת ,להזמנתו של עֵ ד בידיו של בית המשפט ,לא יאוחר
מיו  .30.11.2017הנתבעת תעשה כ! לא יאוחר מיו  .19.12.2017הראיות תישמענה לפנַי ביו
 26.12.2017בשעה  .09:00הסיכומי יהיו על פה ,מיד בתו השמעת! של הראיות .בהחלטה
עתידית תיקבע מסגרת הזמני לחקירות ולסיכומי .
ניתנה היו  ,כ"ב בחשו! התשע"ח 11 ,בנובמבר  ,2017בצאת שבת ,שלא במעמד הצדדי .
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