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  ע"י ב"כ עוה"ד סיגל דוארי, אייל ברוק ועמית קרמו�

 

  נגד
  
 

  הנתבעות
  והמודיעות:

 

  .מיוזיק גרופ השקעות בע"מ1
 גואטה הפקות בע"מ.אבי 2
 .ליא! הפקות בע"מ3
 .וי.אי.פי. ליאור הפקות בע"מ4

  ע"י ב"כ עוה"ד יפעת ב� דוד עמית, עידו חיטמ� וגיא קורתני

 
  צד ג':                                                   סיגל דוארי, עו"ד

                
  
  
  

 פסק די%

 3 

 4  בתביעה שלפני נתבע כדלהל�:

  5 

 6צו מניעה קבוע שיאסור על הנתבעות ו/או מי מה� ו/או מי מטעמ� להפר את זכויות התובע   .א

 7ולעשות כל שימוש, מכל סוג שהוא, בשמו ו/או בקולו ו/או בדמותו של התובע, לרבות לעשות 

 8כל שימוש ו/או ניצול מסחרי במישרי� או בעקיפי� לרבות בהצעה למכירה ו/או מכירה ו/או 

 9ו/או שידור ו/או העמדה לרשות הציבור של הקלטות המופע "פע! בחיי!" הפצה ו/או העתקה 

 10בהשתתפות התובע, אייל גול� ושרית חדד, ככל ונעשה שימוש בשמו ו/או בקולו ו/או בדמותו 

 11של התובע, בכל פורמט ו/או מדיה שה! ולרבות לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשעתק, 

 12מכור, לשווק, להפי", למסחר, להשכיר, לפרס! להעתיק, לשכפל, להפי", להציע למכירה, ל

 13בגדר האמור לעיל, להורות  –ו/או לעשות כל שימוש שהוא בהקלטות המופע האמור; וכ� 

 14לנתבעות ו/או למי מה� ו/או מטעמ� להסיר לאלתר הקלטות (אודיו ואודיו ויזואליות) של 

 15! בהקלטות אלו, מכל המופע "פע! בחיי!", ככל ששמו וקולו ו/או דמותו של התובע מופיעי
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 1פלטפורמה ו/או מדיה, לרבות מכל אתר אינטרנט ולרבות מכל רשת חברתית, לרבות האתרי! 

 2  טיוב ופייסבוק.'יו

 3 

 4צו למת� חשבונות נגד הנתבעות, ביחד ולחוד, המורה לכל אחת מ� הנתבעות לחשו) את ספרי   .ב

 5כל התקשרות ו/או  החשבונות שלה, בפני התובע ו/או בפני רואה חשבו� ניטראלי, לרבות

 6הרשאה ו/או רישיו� ו/או שימוש ו/או כל הכנסה ו/או תקבול הקשורי! ו/או אשר הופקו מכל 

 7שימוש, מכל סוג שהוא, בהקלטות המופע המשות) ו/או כל שימוש בשמו ו/או דמותו ו/או 

 8קולו של התובע, בכל פורמט ו/או מדיה שה!, באופ� ישיר ו/או עקי), לרבות העתקי כל 

 9וניות הקשורות בכל הנ"ל, הכל כדי שנית� יהיה להערי� ולאמוד את שיעור ההכנסות החשב

 10והרווחי! שהפיקו הנתבעות ו/או מי מה� שלא כדי�, תו� הפרת זכויות התובע, מהעתקה, 

 11שעתוק, שכפול, מכירה, הפצה, שידור, העמדה לרשות הציבור וכיוב' פעולות בהקלטות 

 12 בשמו ו/או קולו ו/או דמותו של התובע. המופע המשות) ו/או כל שימוש אחר

 13 

 14לפצות את התובע בגי� הפרת זכויותיו ועשיית עושר ולא במשפט על חשבו� התובע, גרימת   .ג

 15 הפסד הכנסות וחסרו� כיס לתובע, בתשלו! בסכו! שייקבע לאחר מת� חשבונות כאמור לעיל.

 16 

 17שבה בשווי השימוש לחייב את הנתבעות, ביחד ולחוד, לפצות את התובע בתשלו! פיצוי וה  .ד

 18 .. 667,500אירו, שה!  150,000בשמו, קולו דמותו ובביצועיו של התובע, בס� 

 19 

 20לחייב את הנתבעות, ביחד ולחוד, לשל! לתובע פיצוי כספי בגי� הפרות זכויותיו המתוארות   .ה

 21לחוק זכויות  56בכתב התביעה, בהתא! לגובה הפיצוי הסטטוטורי המרבי שקבוע בסעי) 

 22 בגי� כל זכות שהופרה. . 100,000, בס� 2007 –"ח יוצרי!, התשס

 23 

 24לחייב את הנתבעות, ביחד ולחוד, לשל! לתובע פיצוי כספי בגי� הפרות זכויותיו המתוארות   .ו

 25א' לחוק הגנת 29בכתב התביעה, בהתא! לגובה הפיצוי הסטטוטורי המרבי שקבוע בסעי) 

 26פרטיות התובע, בשימוש בשמו בגי� כל פגיעה ב . 100,000, בס� 1981 –הפרטיות, התשמ"א 

 27 ו/או קולו ו/או דמותו.

 28 

 29לחייב את הנתבעות, ביחד ולחוד, לשל! לתובע פיצוי כספי בגי� הפרות זכויותיו המתוארות   .ז

 30לחוק עוולות  13בכתב התביעה, בהתא! לגובה הפיצוי הסטטוטורי המרבי שקבוע בסעי) 
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 1כות של התובע, לרבות בגניבת עי� בגי� כל הפרת ז . 100,000, בס� 1999 –מסחריות, תשנ"ט 

 2 וגזל מוניטי�.

 3 

 4בצירו) הפרשי הצמדה וריבית  . 600,000לחייב את הנתבעות, ביחד ולחוד, לשל! לתובע ס�   .ח

 5 חוקית ממועד גרימת הנזק או הפקת ההנאה ועד למועד פירעו� מלוא הסכו! בפועל.

 6 

 7  רקע 

  8 

 9ופיע כזמר ביוו�, ברחבי העול! ובישראל. בתקופה הרלבנטית האשר אזרח יווני יליג הולנד התובע, 

 10 באתר היו טיובבסרטוני! (קליפי!) של שיריו מיליוני צפיות  . אי� חולק כי התובע הוא זמר בעל ש!

 11ניהל התובע בעצמו ובאמצעות נציגו אנג'לו  2014בסמו� לשנת שלו.  תעל הפופולאריו יכולי! להעיד

 12) באשר לתנאי! "צ'אי", גב' צ'אי מור (להל�: 1) משא ומת� ע! מנהלת נתבעת "אנג'לו"וריטיס (להל�: 

 13, 3 –ו  2לקיו! מופע משות) ע! הזמרי! הישראליי! שרית חדד ואייל גול� המיוצגי! על ידי נתבעות 

 14). לאחר משא ומת� אשר הצדדי! חלוקי! אודות "המופע המשות'"באצטדיו� בלומפילד ביפו (להל�: 

 15"הסכ! ונסיבותיו, חת! התובע על הסכ! לקיו! המופע המשות) (להל�:  אופ� התנהלותו

 16  ).בלומפילד"

  17 

 18  .25.6.2014ומופע נוס) התקיי! ביו!  24.6.2014המופע המשות) התקיי! ביו! 

  19 

 DVD 20לטענת התובע, בסמו� לאחר קיו! המופע המשות) גילה כי קיימת כוונה להוציא לאור אלבומי 

 21התריע אנג'לו בפני צ'אי לבל יוצאו האלבומי!  20.9.2014תב מיו! המופע המשות). במכמ  CD –ו 

 22האמורי! ללא אישור והסכמת התובע. מענה לפנייתו של אנג'לו לא התקבל, ולטענת התובע, בסמו� 

 23קו בחנויות וברשתות המופע המשות) אות! שיוומ  CD –ו  DVDלאור אלבומי  4 ' 2הוציאו נתבעות 

 24  טיוב.  –וביו  24שות) בערו" המופע הממשידור וא) התירו 

  25 

 26עוד מלי� התובע  על שהנתבעות ו/או מי מה� שיווקו מופע חדש בהשתתפות אייל גול� ושרית חדד 

 27ולטענתו, המופע החדש מבוסס על המופע המשות). כ� טוע� התובע הנושא את הש! "התחלות טובות" 

 28בארה"ב. בכ� לטענת התובע  החדשתיעוד המופע המשות) לקידו! המופע עושות שימוש בכי הנתבעות 

 29ואלבו! חגיגי כפול לציו�  DVDיש כדי לפגוע בזכויותיו במיוחד כאשר באותו המועד הוציא לשוק  

 30  עשור לפעילותו האמנותית.

  31 
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 1פנה התובע אל הנתבעות בדרישה לחדול לאלתר משימוש מסחרי בשמו,  14.10.2014במכתב מיו! 

 2  'פלטפורמה או מדיה ולאסו) מהחנויות את  אלבומי ה  להסיר את ההקלטות מכל, קולו ודמותו 

DVD  ו– CD   !3פנה  27.10.2014של המופע המשות). פניה זו לא נענתה על ידי הנתבעות. במכתב מיו 

 4בו דחו הנתבעות  9.11.2014ל הנתבעות ופניה זו נענתה על ידי הנתבעות במכתב מיו! אהתובע בשנית 

 5. חליפת מכתבי! נוספת שהתנהלה בי� DVD   'סכי! להפצת ה את טענות התובע בטענה שהתובע ה

 6  כדי הסכמה ומכא� התביעה שלפני.להצדדי! לא הגיעה 

  7 

 8  תמצית טענות התובע

  9 

 10, אית� כלל לא התקשר בהסכ! בלומפילד, לעשות 4 – 2ולנתבעות  1התובע לא התיר לנתבעת   .א

 11המשות) לצור� שימושי! שימוש בשמו, קולו ודמותו ולא התיר הקלטת ביצועיו מהמופע 

 12  מסחריי!, ללא רשותו.

 13 

 14הנתבעות עושות שימוש מסחרי בשמו, בקולו ובדמותו של התובע ללא אישור התובע. בכ�   .ב

 15ומפרות את זכויות המבצעי! של  1מפרות הנתבעות את התחייבויותיה ומצגיה של נתבעת 

 16ות בהפרת סימ� התובע, תו� פגיעה בפרטיות התובע ובזכות הפרסו! שלו, ובנוס) מעוול

 17 מסחר מוכר היטב, גזל מוניטי� ותו� כ� עושות עושר ולא במשפט על חשבו� התובע.

 18 

 19כי הסכ! בלומפילד נוסח  1חר) המצגי! שהציגה צ'אי בפני התובע והתחייבותה בש! נתבעת   .ג

 20באופ� זהה להסכמי! קודמי! (בה! נקבע כי הופעות שהיו לתובע בישראל לא יופצו ללא 

 21 1עושות הנתבעות שימוש שלא כדי� בהקלטת המופע המשות), תו� שנתבעת  אישור התובע),

 22מפרה את הסכ! בלומפילד והנתבעות האחרות מפרות את זכויות התובע. מוסי) התובע 

 23וטוע� כי אמנ! נת� הסכמתו לשימוש בשמו, בקולו ובדמותו לצור� יחסי ציבור ושיווק המופע 

 24 החלקי! במופע המשות) בה! הוא מופיע. המשות), אול! לא הסכי! לשיווק והפצה של

 25 

 26  עיקר טענות הנתבעות 

  27 

 28לקראת כל מופע בהשתתפות התובע נוהל משא ומת� עד שגובש הסכ! מחייב ביחס למופע   .א

 29הרלוונטי, וכ� נעשה ג! ביחס למופע המשות). התובע חת! על הסכ! בלומפילד המסדיר את 

 30משותפי! של המופע המשות) והפצת!, זכויותיו וחובותיו לרבות בקשר ע! צילו! החלקי! ה
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 1ואילו כעת, ולאחר שהנתבעות פעלו כדי� בשיווק ומכירת תוצרי המופע המשות), מבקש 

 2 התובע להתנער מהוראות ההסכ! על מנת לגרו) רווחי! נוספי! על גב� של הנתבעות.

 3 

 4) ייצגה ושימשה אחת מהיועצות המשפטיות של "עו"ד דוארי"עו"ד סיגל דוארי (להל�:   .ב

 5ובכלל זה בכל הקשור להסכ! בלומפילד. עו"ד דוארי הייתה  2012החל משנת  1נתבעת 

 6מעורבת ושותפה מלאה בתהלי� גיבוש הסכ! בלומפילד והתלוותה אל צ'אי לנסיעה ליוו� 

 7, 1במהלכה נחת! הסכ! בלומפילד, כעורכת דינה של צ'אי ושל הנתבעות ולמצער נתבעת 

 8ארי מומנו כול� על ידי הנתבעות. על כ�, ומעבר כאשר טיסותיה ושהייתה של עו"ד דו

 9להתנגדות הנתבעות לייצוג התובע על ידי עו"ד דוארי תו� ניגוד ענייני! אסור, ככל שתוטל על 

 10הנתבעות אחריות להפרות הנטענות על ידי התובע, יש להטיל את מלוא האחריות והחבות על 

 11באופ� שוט) לרבות ביחס להסכ! עו"ד דוארי, לפי שהיא העניקה לנתבעות ייעו" משפטי 

 12 בלומפילד.

 13 

 14כידוע, הודעה לצד שלישי היא בבחינת תביעה על תנאי וככל שתדחה התביעה העיקרית לא יהיה צור� 

 15לדו� בהודעה. על כ�, איני רואה צור�, בשלב זה לפרט עוד את טענות הצדדי! להודעה לצד שלישי 

 16  ה לצד שלישי לאחר הדיו� בתביעה העיקרית.וככל שיהיה בכ� צור� אדו� בטענות הצדדי! להודע

  17 

  18 

 19  דיו%

  20 

 21, אול! אי� בלומפילדבי� הצדדי! התגלעה מחלוקת באשר למועד בו חת! התובע על הסכ!  .1

 22חולק כי התובע חת! על הסכ! בלומפילד והצדדי! פעלו לקיו! המופע המשות) מושא הסכ! 

 23לזכויות השיווק  בלומפילד. לפיכ� ובהתחשב במחלוקות שהתגלעו בי� הצדדי! באשר

 24וההפצה של החלקי! במופע המשות) הכוללי! את שמו, קולו ודמותו של התובע (להל� ביחד 

 25 ), נכו� יהיה להתחיל בבחינת הוראות ההסכ! הרלבנטיות."דמותו"לצור� הנוחות: 

 26 

 PUBLICITY AND 27 –בפרק העוסק ב ד לכתב התביעה), 18להסכ! בלומפילד (נספח  3בסעי)  .2

ADVERTISEMENT  :28 נקבע:, )"3"סעי' (להל� 

 29 

"The Artist hereby authorizes and grants Music Group the right 30 

to reproduce, distribute, photograph, film. Tape, broadcast, 31 
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transmit. Either orally and/or visually the joint performance parts 1 

with Eyal Golan and/or Sarit Hadad". 2 

 3 

 4, אול! לטענתו, צ'אי "קיבלה לידיה, שלא כדי� ותו� 3בסעי) התובע אינו מתכחש להרשאה ש .3

 5הטעיה והולכת שולל של התובע ושל עוזרו מר אנג'לו..., הרשאה להפצת הדואטי! מהמופע 

 6המשות) שקיי! התובע ע! אייל גול� ושרית חדד ...". לטענת התובע צ'אי שימשה כסוכנת 

 7"אחריות מיוחדת  שהטילה עליה תה לה חובת אמו� כלפי התובע אישית שלו ובהתא! היי

 8מתוק) מעמדה הנ"ל בעת קיו! המו"מ שהוביל לחתימת ההסכ! בי� התובע לבי� הנתבעות 

 9ביחס למופע המשות), ובוודאי שהיה מוטל עליה, לכל הפחות, להתנהל בשקיפות אל מול 

 10נעשו על ידה בהסכ! בלומפילד התובע וליידע אותו ולהפנות את תשומת ליבו לשינויי! ש

 11ביחס לזכויות ההפצה בזמ� אמת". עוד טוע� התובע כי הסתמ� על דבריה של צ'אי כי מבנהו 

 12של הסכ! בלומפילד דומה למבנה ההסכמי! הקודמי! (האנגר ונוקיה). מוסי) התובע וטוע� 

 13 30 –ל  29 –כי ממש בסמו� לחתימתו על ההסכ!, דקות לפני עלייתו להופעה בלילה שבי� ה 

 14 , אמרה לו צ'אי שמדובר בהסכמי! דומי! להסכמי! הקודמי!.2014למר" 

 15 

 16לטענת התובע, בשו! שלב במשא ומת� בי� הצדדי!, "לא נדו� באופ� מפורט ברור ומקי) נושא 

 17ע! דואטי! משותפי!, כאשר צ'אי מודעת היטב לחשיבות  CDו  DVDמכירה ו/או הפצה של 

 18ה� על רקע הסכמי ההתקשרות  –שהתובע מייחס לפרסו! תמונתו וקולו ללא אישור 

 19  הקודמי!, וה� בשי! לב לחלופת המיילי! והווטסאפי! שביניה!...".

  20 

 21ההסכ! על רקע טענותיו שלעיל, טוע� התובע כי "לתובע היו כל הסיבות שבעול! לסבור כי 

 22עליו חת! אינו מתיר לנתבעות לעשות שימוש בקולו ובתמונתו לצרכי! מסחריי! ללא אישורו 

 23  המוקד!".

  24 

 25, )"עניי% לופו"(להל�:  בנק איגוד לישראל נגד זהבה לופו ואח' (פורס! בתקדי�) 1548/96בע"א  .4

 26 ):10נקבע (ש!, פסקה 

  27 

 28וכנו, לא יישמע בטענה כלל די% הוא, שאד! החות! על מסמ) בלא לדעת ת�"בדר) ..."

 29שלא קרא את המסמ) ולא ידע על מה חת! ובמה התחייב. חזקה עליו שחת! לאות 

 30שווי- נ'  467/64המסמ) אשר יהא" (השופט יואל זוסמ% בע"א  הסכמתו, יהא תוכ%

 31). על המעלי! טענת אפסות לסתור חזקה זו, ולהוכיח 117, ע' 113) 2סנדור, פ"ד יט (

 32  יות כאפשרות קרובה...".גרסת! בראיות פוזיטיב
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 1בהתחשב בהלכה שלעיל ומשאי� חולק שהתובע חת! על הסכ! בלומפילד, אפילו אניח לטובת  .5

 2התובע שחת! על המסמ� בלילה בסמו� לפני עלייתו להופיע במועדו� "פנטזיה" באתונה, אי� 

 3 , לאחר שהצדדי! להסכ!3המצדיקות לבטל את ההוראה שנקבעה בסעי) בפני ראיות 

 4ביצעו את המופע המשות) והנתבעות או מי מה� שילמו לתובע את התשלומי!  בלומפילד

 5   .כ!שנקבעו בהס

 6 

 7בי� הצדדי! התגלעה מחלוקת בשאלה מתי ובאיזה נסיבות חת! התובע על ההסכ!. לטענת  .6

 8, בסמו� לפני שעלה להופיע בפני 2014במר"  30'ל  29 –התובע חת! על ההסכ! בלילה שבי� ה 

 9באתונה. בעוד הנתבעות טוענות כי התובע חת! על ההסכ! כבר ביו! פנטזיה דו� קהל במוע

 10השתתפו התובע, עו"ד דוארי, אנג'לו בה שהתקיימה במסעדה באתונה בפגישה  28.3.2014

 11וצאי. הצדדי! השקיעו מאמצי! רבי! במהל� חקירת! של התובע, צ'אי ועו"ד דוארי, כדי 

 12ת הנטענות להיות מצולמות במעמדי החתימה אותיה! וא) צירפו תמונולבסס את גרס

 13 אול! לא מצאתי צור� להכריע בעניי� זה, לפי שאי� חולק שהתובע חת! על המסמ� הנטעני!,

 14 וכפי שיפורט לעיל, אי� בהכרעה במחלוקת זו כדי לשנות ממסקנתי שלעיל.

 15 

 16 ,21.3.2014, ביו! עוד קוד! לפגישות שקיימו התובע וצ'אי באתונה, שלחה צ'אי לאנג'לו  .7

 17טיוטה של הסכ! בלומפילד אליה צירפה לתצהירה של צ'אי)  8(נספח הודעה אלקטרונית 

 18ללא המונח  PUBLICITY AND ADVERTISEMENT –בפרק העוסק ב  3עי) הכוללת את ס

"distribute 19 9". הודעה זו התקבלה על ידי אנג'לו והוא א) העביר תגובה להודעה זו (נספח 

 20עוד קוד! למעמד החתימה על הסכ! בלומפילד, יהיו נסיבותיו מכא�, שלתצהירה של צ'אי). 

 21הצדדי! (צ'אי והתובע באמצעות אנג'לו) משא ומת� באשר לתנאי הסכ! אשר יהיו, ניהלו 

 22כדי לסתור את טענתו של יש בכ� . בדר� של חליפת הודעות אלקטרוניותלמצער בלומפילד 

 23 הסכ!חתימה על . דהיינו, הלומפילדבקביעת תנאי הסכ! בהתובע כאילו סמ� על צ'אי 

 24 30.3.2014במסעדה באתונה ובי� א! בוצעה ביו!  28.3.2014, בי� א! בוצעה ביו! בלומפילד

 25בסמו� לפני הופעת התובע במועדו� פנטזיה באתונה, היא תולדה של משא ומת� שהתנהל בי� 

 26 נג'לו.צ'אי לבי� התובע ו/או א

 27 

 28תוקנה טיוטת  21.3.2014מתצהירה של צ'אי עולה כי לאחר משלוח טיוטת ההסכ! מיו!  .8

 29נשלחה אל אנג'לו בהודעה חתומה על ידי הנתבעות ההסכ! וגרסה מעודכנת של טיוטת הסכ! 

 30. משלא התקבלה תגובת התובע או אנג'לו להודעה האלקטרונית 25.3.2014אלקטרונית מיו! 

 31אליה צורפה הגרסה  27.3.2014ודעה אלקטרונית נוספת ביו! שלחה צ'אי ה 25.3.2014מיו! 
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 1לתצהירה של צ'אי). מעיו� בגרסה המעודכנת של  10המעודכנת של טיוטת ההסכ! (נספח 

 PUBLICITY AND 2 –בפרק העוסק ב  3סעי) טיוטת ההסכ! שנשלחה אל אנג'לו, עולה כי 

ADVERTISEMENT   3מופיע בהסכ! בלומפילד כלל את הנוסח שתוק� על ידי הנתבעות והוא 

 4 .3", נכלל בסעי) distributeהחתו! על ידי התובע. דהיינו המונח "

 5 

 6אמנ! התובע או אנג'לו לא הגיבו להודעות האלקטרוניות ששלחה אליה! צ'אי בימי!  .9

 7מעיו� בתצהירו של התובע, עולה כי התובע אינו מכחיש את , אול! 27.3.2014 –ו  25.3.2014

 8 ). 52 –ו  49(סעיפי!  27.3.2014ומיו!  25.3.2014קבלת ההודעות האלקטרוניות מיו! 

 9 

 10המונח  "רק בדיעבד" גילה שהגרסה המעודכנת של טיוטת ההסכ! כוללת את  התובע לטענת .10

"distribute (ש!, סעי) "11מקו! שהוכח לפני  קבלה להת). אלא שטענה זו אינה יכול54 

 12הועברה לעיונ! של , "distributeשהגרסה המעודכנת של טיוטת ההסכ! הכוללת את המונח "

 13עמודי!)  4(, ובהתחשב בנסיבות העניי� והיק) המסמ� 25.3.2014ביו! אנג'לו כבר התובע ו

 14 . ! הכלולי! במסמ�סעיפיההיה לה! זמ� סביר לעיי� בכל 

 15 

 16סעדה באתונה, במ �28.3.2014 התובע, כי בפגישה שהתקיימה ביו! בתצהירו טועזאת ועוד.  .11

 17לא עברו הצדדי! על כל סעיפי ההסכ!. בהמש� טוע� התובע כי באותו היו! סירב לחתו! על 

 18). מהצהרה זו 62ההסכ! וציי� "כי לא הייתה לי אפשרות עד כה לקרוא אותו..." (ש!, סעי) 

 19סמ� על צ'אי, לא הסתפק התובע בעריכת טיוטת של התובע עולה, כי בניגוד לטענתו כאילו 

 20ההסכ! על ידי צ'אי וייחס חשיבות לקריאת החוזה בעצמו בטר! יחתו! עליו. משכ� ומשעל 

 21נראה שהיה הייתה רק ביו! למחרת, פי טענת התובע עצמו החתימה על הסכ! בלומפילד 

 22 הסכ! בלומפילד.עיי� בגרסה המעודכנת של טיוטת ההסכ! בטר! חת! על לתובע יו! נוס) ל

 23 

 24בישראל,  ובתצהירו טוע� התובע כי , צ'אי ציינה במפורש, כי תנאי ההתקשרות לצור� הופעת .12

 25יישארו זהי! להסכמי! קודמי! אשר נחתמו ביחס למופעי! קודמי! בי� הצדדי!. וכ� כתבה 

 Terms: All terms shall remain the same as in previous agreements.  26" צ'אי בדואר אלקטרוני:

Agreement: Same as previous shows"   27לתצהיר  34(סעי)  10.12.13ביו! אלא שהודעה זו נשלחה 

 28וכפי שאישר  כארבעה חודשי! קוד! למשלוח הגרסה המעודכנת של טיוטת ההסכ! התובע),

 29, ובהתחשב במשא לסיכומי התובע) 67התובע היא התייחסה להופעת יחיד שהוצעה לו (סעי) 
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 1, נראה כי אי� מקו! לית� כמפורט לעיל שניהלו הצדדי! ביחס לתנאי הסכ! בלומפילדומת� 

 2  ).35התובע (ש!, סעי)  אשר כלל לא נענתה על ידי זו הודעהלא! בכלל, משקל רב, 

 3 

 4 . כ� הצהירהתייחס התובע למשא ומת� בעניי� צילו! המופע המשות)בתצהירו . זאת ועוד .13

 5 ):41(ש!, סעי) 

  6 

 7פנתה צ'אי לאנג'לו ועדכנה אותו כי הצליחה לארג% שני מופעי! משותפי!  6.3.14ביו! 

 8יורו. צ'אי ציינה כי  60,000ע! אייל גול% ושרית חדד, בבלומפילד, בעבור תמורה בס) של 

 9זו תהיה הפע! הראשונה שאמ% ישראלי מופיע במקו! זה, השמור בדר) כלל עבור 

 10  אמני! כוכבי! מחו"ל.

 11להודעת הדוא"ל שלה) כי ייתכ% שהמופע יצול!, הואיל  11עי' לפיכ), ציינה צ'אי (בס

 12  איש. 20,000וז%הי הפע! הראשונה שבה אמ% ישראלי מופיע בפני קהל של 

...  13 

 14השיב אנג'לו לפנייה האמורה, תו) התייחסות לסעיפי! השוני!, לרבות  8.3.14ביו! 

 15  הסתייגות מ% התמורה אשר הוצעה על ידה.

 16  בהתייחס לנושא צילו! המופע השיב אנג'לו מפורשות כי: 

  17 

 18  "חובה עלינו לדו% תחילה אודות שימוש בצילו! המופע, לפני שנסכי!".

  19 

"We must discuss how this footage will be used before agreeing…" 20 

 21 

 22חגיגי  DVDאנג'לו הדגיש וציי% שכידוע לצ'אי, אני עתיד להוציא לאור, בתקופה זו ממש, 

 23של הופעה חיה וזאת לרגל ציו% עשור לפעילותי המוסיקלית. אנג'לו הוסי', כי אני לא 

 24מעוניי% שמופעי! אחרי! יצאו לאור באותה תקופה ושאני רוצה לבחו% מראש כל 

 25  עי. כ) כתב אנג'לו לצ'אי באנגלית:הכולל דואטי! בביצו DVDאפשרות להוצאת 

  26 

"We must discuss how this footage will be used before agreeing Because, 27 

as you know Nikos is releasing a live DVD this period we don't  want other 28 

concerts to be released the same period. We have no problem with the 29 

duets and all artists singing together. Although we want to review the 30 

footage before released". 31 

 32 

 33 א'.13רצ"ב ומסומ% נספח  8.3.14העתק הודעת דוא"ל מיו! 

 34כי ייתכ% וייעשה שימוש בקליפי! לערו- המוסיקה, וייתכ% כי  8.3.14צ'אי השיבה ביו! 

 35בדר) של פרומו, היא אינה בטוחה עדיי%...א) ציינה כי האופציה של צילו! והקלטה 
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 1בר בכלי חשוב לשיווק הופעות בעתיד ללקוחות משו! שמדו הצריכה להישאר פתוח

 2  מוסדיי!, אשר יכול להוות "כרטיס ביקור" טוב עבורי. כ) כתבה צ'אי באנגלית:

  3 

"It may be used on TV – maybe parts will be turned into clips for the 4 

music channels or promos. not sure yet exactly but i need  this option open 5 

as we will film this show since it’s a first of its kind, regarding releasing a 6 

DVD of the show the option is open… since it’s a first show of its kind it 7 

would be smart to release so then we can have materials to it’s a very good 8 

business card". Market shows to corporate clients after". 9 

 10 

 11  ב'.13רצ"ב ומסומ% נספח  8.3.14העתק הודעת דוא"ל מיו! 

 12 

 13המופע צילו! מהאמור בתצהירו של התובע עולה, כי הצדדי! ניהלו משא ומת� באשר ל

 14ג! בעניי� זה לא סמ�   .א "באופ� מפורט ברור ומקי)" כטענת התובע, ג! א! להמשות)

 15טענת  אלא הציג בעצמו את עמדתו בעוד צ'אי מציגה את העמדה שמנגד.התובע על צ'אי 

 16כאילו בחליפת ההודעות האמורה נוהל משא ומת� רק באשר לקיומה של אופציה התובע 

 17שימוש בחומרי! מסוימי! לצור� "קידו! המופע וקידו! מופעי! עתידיי!", נראית ! ולצילו

 �18 הצילו! ג! א! במתכונת עליה מצביע התובע לי, אול! אי� בכ� כדי לסייע לתובע, לפי שעניי

 19לסיכומי!).  76והתובע א) אישר שלא התנגד לצילו! (סעי)  עלה לדיו� במסגרת המשא ומת�

 20יש להניח שהתובע בח� את הסעיפי! בגרסה המעודכנת של טיוטת ההסכ! הנוגעי! על כ�, 

 21  .העוסק בצילו! המופע המשות) כמו ג! בהפצתו 3ובה! סעי)  לעניי� זה

  22 

 23הועברה אליו טיוטה מוסכמת שלא כללה אפשרות של  21.3.2014אכ�, כטענת התובע, ביו! 

 24הפצת צילומי המופע המשות) שאילו היה חות! עליה, הייתה שוללת מהנתבעות שימוש 

 25מסחרי בצילומי! של דמותו. אלא שהתובע לא חת! על הטיוטה האמורה ובמקו! זאת חת! 

 26ת הפצה של הצילומי! מהמופע המשות). בהקשר זה על הסכ! בלומפילד הכולל אפשרו

 27ראיתי להוסי), כי לא הומצאו בפני עדויות שיש בה� כדי לתמו� בטענת התובע כאילו צ'אי 

 28. אדרבא וכפי שפורט לעיל, הגרסה Distributeהסתירה מהתובע את הוספת המילה 

 29נשלחה אל התובע באמצעות  Distributeהמעודכנת של טיוטת ההסכ! הכוללת את המילה 

 30אנג'לו מספר ימי! קוד! להגעתה של צ'אי ליוו� לצור� החתימה על הסכ! בלומפילד וכפי 

 31שהובהר לעיל בהתחשב בנסיבות המשא ומת� ובנושאי! שנדונו, יש להניח שהתובע עיי� 

 32נת של טיוטת ההסכ!. בהקשר זה לא ראיתי לייחס משקל לטענות התובע בגרסה המעודכ

 33לסיכומי!), לפי שהמשא ומת� התנהל  81ות על דברי! של מר ליאור זהרי (סעי) המבוסס
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 1בפועל בי� התובע לבי� צ'אי והטענות המתייחסות לדברי! שאמר מר זהרי במהל� הדיו� ה! 

 2  בבחינת חכמה שבדיעבד, שעה שאנו מבקשי! לעמוד על ההתרחשויות בזמ� אמת. 

 3בהסכמי! קודמי! (האנגר ונוקיה) עמד על כ�  להוסי), כי דווקא על רקע טענת התובע לפיה

 4חגיגי לציו� עשור  DVDועל רקע כוונתו להוציא לאור  שלא יופצו צילומי! מהופעותיו

 5, סביר להניח שלאחר חליפת ההודעות האלקטרוניות שלעיל, ע! קבלת לפעילותו האמנותית

 6, 3התובע בסעי)  , עיי�25.3.2014ההסכ! שנשלחה אליו ביו!  הגרסה המעודכנת של טיוטת

 7וככל שלא עשה כ� ולא הביע התנגדות לאמור בסעי) זה קוד! לחתימתו על הסכ! בלומפילד, 

 8אי� זה מתקבל על הדעת כי אמ� כתובע המופיע תדיר ומתקשר  אי� לו אלא להלי� על עצמו.

 9בהתאמה בהסכמי! כאילו ואחרי! הער לעניי� זכויות הפצת סרטוני! ומדיה מצולמת באשר 

 10הוא מושאה, כפי שהעיד בעצמו לגבי הסכמיו הקודמי! בקשר ע! הופעות קודמות היא ש

 11בישראל, יבחר שלא לבדוק עניי� זה בדוק היטב בטיוטת ההסכ! ובהסכ! עליו הוא חות!. 

 12למצער, א! נשמט עניי� זה , אי� לומר שהתובע הוטעה, וכאמור המנעותו מלעורר הנושא או 

 13 נוסח ההסכ! הכתוב עליו חת!. לחובתו מול לבדוק אותו ככל שכ� ארע, פועלת 

 14 

 15בר רפאלי נ'  1235/09יפו) 'לתמיכה בטענותיו, מצביע התובע על פסק הדי� בת"א (תל אביב .14

 16). "עניי% רפאלי") בע"מ ואברה! (אבי) זית� (פורס! בתקדי�) (להל�: 1994סאני תקשורת (

 17א) מבלי להתייחס לקביעות  אלא שהנסיבות בעניי� רפאלי אינ� דומות לנסיבות כא�, ועל כ�

 18אי� באמור בעניי� רפאלי, כדי לסייע לתובע. בעניי� רפאלי נדו� מקרה בו לאחר שבפסק הדי�, 

 19נסיבות . ", בכתב יד על ידי הנתבעי!נועולהוספה המילה "ובקשהתובעת חתמה על ההסכ! 

 20הזכות  דרישת הנתבעות לעג� אתהצהיר כי מר ליאור זהרי אלה אינ� דומות למקרה כא�, 

 21לצילו!, הקלטה והפצה של המופע המשות) הייתה עוד לפני שהתובע חת! על ההסכ! (סעי) 

 22וכפי שפורט לעיל, צ'אי העבירה אל התובע את הגרסה המעודכנת של טיוטת  לתצהיר) 8

 23 ועוד בטר! מעמד החתימה. 25.3.2018ההסכ! ביו! 

  24 

 25איני מקבל את טענות התובע כאילו במעמד החתימה על הסכ! בלומפילד סמ� התובע על  .15

 26, שהרי וכפי שפורט לעיל, התובע ו/או אנג'לו ניהלו דברי! שלכאורה אמרה לו צ'איצ'אי או על 

 27משא ומת� ע! צ'אי באשר לתנאי הסכ! בלומפילד עוד קוד! למעמד החתימה על ההסכ! 

 28פו לבקשת התובע בפגישות שנערכו בי� התובע ואנג'לו לבי� צ'אי ולמעט תוספות ידניות שנוס

 29לבי� הגרסה ד' לכתב התביעה) 18(נספח באתונה, אי� למצוא הבדל בי� הסכ! בלומפילד 

 30 . 25.3.2014המעודכנת של טיוטת ההסכ! שנשלחה אל התובע כבר ביו! 

  31 
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 1מקבל את האמור  אינימטע! זה ונוכח המפורט לעיל באשר למשא ומת� שניהלו הצדדי!, 

 2לחצי! אדירי!, הבטחות, מצגי! חת! על ההסכ! עקב לתצהירו של התובע, כאילו  89בסעי) 

 3אי שהסכ! בלומפילד "זהה" להסכמי! הקודמי! (האנגר ונוקיה) וכאילו והתחייבויות של צ'

 4חת! על הסכ! בלומפילד "מבלי שא) אחד הקריא ו/או הסביר ו/או תרג! לי את ההסכ! 

 5   כנו ו/או את משמעותו".ו/או את תו

 6 

 7ר שאגרסה המעודכנת של טיוטת ההסכ! זהה למשחת! התובע על הסכ! בלומפילד בנוסח  .16

 8, ובהתחשב באמור עד כא�, נראה כי אי� למצוא 25.3.2014הייתה מצויה ברשותו כבר ביו! 

 9פג! המצדיק את ביטול הסכ! בלומפילד או סעיפי! בו, ג! לאחר שנתתי משקל לכ� 

 10שלכאורה, כטענת התובע, אי� למצוא בהסכ! בלומפילד הסדר כספי המתייחס להפצת 

 11סכ! זה, אינו מצדיק התעלמות מחתימת התובע על הכצילומי המופע המשות). העדר הסדר 

 12א) בלומפילד לאחר שניהל משא ומת� ביחס לתנאי ההתקשרות לביצוע המופע המשות) ו

 13 של טיוטת ההסכ! מספר ימי! קוד! לחתימתו על ההסכ!.קיבל לידיו את הגרסה המעודכנת 

 14 

 15, נראה כי אי� אלא לדחות 3לפיה בניגוד לטענת התובע יש לית� תוק) לסעי) נוכח מסקנותיי  .17

 16של החלקי!  CD –ו   DVDלהפי"  שאיות הנתבעותר 3י הוראות סעי) על פאת התביעה לפי ש

 17 (התובע, אייל גול� ושרית חדד).  במופע המשות) הכוללי! את שלושת הזמרי!

 18 

 19משמצאתי שהתובע בעצמו ו/או באמצעות אנג'לו ניהל משא ומת� לקביעת התנאי! למופע  .18

 20הסכ! הייצוג שנכרת בי� התובע המשות) כמפורט בהסכ! בלומפילד, ומשלא נתבע סעד מכוח 

 21לבי� צ'אי והחברה שבבעלותה, איני רואה צור� להידרש לטענות התובע באשר להתקשרות 

 22מטע! זה אי� מקו! להידרש לטענות התובע באשר לפגיעה  התובע ע! צ'אי בהסכ! הייצוג.

 23! או הנזק שנגרמו לו משיווק צילומי המופע המשות) על ידי הנתבעות או לטענות הצדדי

 24 להודעה לצד שלישי.

  25 

  26 

  27 

  28 

  29 

  30 

  31 
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 1  סו) דבר

  2 

 3  נדחית.התביעה 

 4וזאת ב� השאר בהתחשב  . 90,000התובע ישל! למשיבות את הוצאות המשפט, ושכ"ט עו"ד בס� 

 5  .במספר דיוני ההוכחות ואורכ!

 6  אשר להודעה לצד ג'. בנסיבות העניי� אי� צו להוצאות.

  7 

 8  הצדדי!מזכירות בית המשפט תמציא את פסק הדי% לבאי כח 

 9  , בהעדר הצדדי!.2018ספטמבר  06, כ"ו אלול תשע"חנית% היו!,  

                   10 

 11 

  12 

  13 

  14 




