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סיכומי תשובה מטעם התובעות
בהתאם להחלטות בית הדין הנכבד מיום 4.3.2018, מתכבדות התובעות, ערוץ 10 החדש בע"מ וחדשות 10 בע"מ

(להלן ביחד: "הערוץ"), להגיש את סיכומי התשובה מטעמן בתביעה שבכותרת.

על יסוד האמור בסיכומי הערוץ ובסיכומי תשובה אלה, מתבקש בית הדין הנכבד לקבל את התביעה במלואה,
ולחייב את הנתבע בהוצאותיו הריאליות של הערוץ בגין הליך זה, לרבות שכר טרחת באי כוחו, כמפורט בכתב

: "סיכומי הערוץ"). התביעה ובסיכומים מטעם הערוץ (לעיל ולהלן

למען הסר ספק יובהר שאין באמור בסיכומי תשובה אלה כדי לגרוע מכל טענה או כדי לוותר ו/או לזנוח כל טענה
שהועלתה על ידי הערוץ במסגרת ההליך, לרבות במסגרת סיכומי הערוץ, אלא רק כדי להוסיף.

מאחר שעסקינן בסיכומי תשובה, ובשל קוצר היריעה, אין בכוונת הערוץ להתייחס לכל טענה או אמירה של
: "סיכומי הנתבע"), וסיכומים אלה יהיו בנויים כהערות ותשובות לטענות שהועלו הנתבע בסיכומיו (להלן
בסיכומי הנתבע. למען הסר ספק, יש לראות את כל הטענות בסיכומי הנתבע - שאינם עולים בקנה אחד עם

המציאות ועם העובדות שהתבררו במסגרת ההליך - כמוכחשות, אלא אם יצוץ אחרת.

ההדגשות בציטוטים הכלולים בסיכומים אלה אינן במקור, אלא אם יצוין אחרת.

/ דרור ורסנו, עו"ך— ^רועי ששון, עו"ד טל, עו"ד , /ב רק

יגאל ארנון ושות'
באי-כוח התוגעות

̂,במרץ 2018. תל אביב, 4



_ 1 _

1. מסגרת הדיון והסעד המפוקש: עניינו של הליך זה הוא בזכות לנהל ולהפעיל את דף הפייסבוק "הצינור".
אין ולא יכול להיות חולק כי אם הזכויות בדף הפייסבוק שייכות לערוץ, דין התביעה להתקבל והנתבע צריך
להעביר את השליטה בדף לידי הערוץ, משהסתיימה עבודתו בערוץ. בניגוד לטענות הנתבע, לא מדובר בסעד

"חריג'' או "תוקפני", אלא בתוצאה המתחייבת מזכויותיו של הערוץ בדף הפייסבוק.
2. הופחת התפיעה וטענות הנתפע; הערוץ עמד בנטל המוטל עליו (והרבה מעבר לכך) להראות את זכותו לדף
הפייסבוק, ולשם כך די בעצם הוכחת העובדות היסודיות הבאות� כי מדובר בדף פייסבוק הנושא את שם
; כי מדובר ; כי דף הפייסבוק הופעל בקשר עם תוכנית הטלוויזיה, השייכת לערוץ התוכנית השייכת לערוץ
בדף פייסבוק שהופעל על ידי הנתבע ועובדים אחרים של הערוץ, בעת עבודתם בערוץ - עבודה על תכנית

הטלוויזיה השייכת לערוץ. מעובדות יסוד אלה מתחייבת המסקנה בדבר זכויותיו של הערוץ.
משאין מחלוקת ביחס לעובדות אלה, עיקר הדיון בתביעה התמקד אכן בטענות ההגנה של הנתבע, שהינן
מסוג "כן, אבל", כפי שהוסבר בסיכומי הערוץ. הערוץ הראה כי אין ממש בטענות אלה, ועל כן המסקנה

הראשונית - כי מדובר בדף פייסבוק השייך לערוץ - נותרה בעינה. סיכומי הנתבע אינם משנים מסקנה זו.
; הנתבע טוען במספר הזדמנויות שהערוץ עותר 3. שינוי המצג הקיים והסטטוס-קוו עופר להגשת התביעה
לשינוי מצב קיים, שנמשך לטענתו שנים רבות. טענה זו היא שגויה ומבקשת להציג תמונה מעוותת של מצב
הדברים. לאורך כל השנים, ועד סמוך לפני הגשת התביעה, ה"מצב הקיים" היה כי דף הפייסבוק - הנושא
את שם התכנית של הערוץ - הופעל על ידי עופדי הערוץ (הנתבע עצמו וחברי מערכת בתכנית), בקשר עם
תפנית הטלוויזיה של הערוץ ובשיתוף עמה. הנתבע הוא ששינה את המצב הקיים, כאשר לאחר עזיבתו את

הערוץ, לראשונה לא חיה הדף בשליטת הערוץ באמצעות עובדיו.
קבלת התביעה תביא אפוא לשחזור הסטטוס-קוו-אנטה. לעומת זאת, דחיית התביעה תוביל לכך שהדף ישנה
לחלוטין את אופיו ויהפוך לאמצעי המקדם את ענייניה של תפנית טלוויזיה מתחרה פערוץ מתחרה, תוך
ניצול כמיליון עוקפים שנצפרו לדף פמהלן השנים שהופעל תחת השם "הצינור", המקושר עם תוכנית

טלוויזיה זו של הערוץ ופאמצעות עופדי הערוץ. זהו שינוי קיצוני של המצב ואין לו כל הצדקה.
מכאן נופלת גם טענת הנתבע בדבר שאלת החזקה במיטלטלין. גם לו דובר בענייננו בבעלות במיטלטלין (ואין
; וגם לו הוכח שיש משקל לשאלת החזקה (ואין זה המצב, והנתבע לא הביא דבר לתמיכה בטענה זה המצב)
זו למעט הערת אגב מהספרות המשפטית), הרי שה"חזקה הנמשכת" האמיתית הייתה של הערוץ. ומעבר לכך

- נוכח כל שהוכח במסגרת ההליך, בין כה וכה הערוץ הוכיח את זכויותיו המהותיות בדף.
4. ההפדל פיו יוזמה וחופש מערכתי ופין פעלות: הנתבע מציין שוב ושוב כי הוא היה חלוץ בזיהוי החשיבות של
השימוש בפייסבוק; כי הוא ועובדים אחרים של מערכת התוכנית הפעילו את הדף ללא מעורבות של גורמים

; וכי הוא קיבל החלטות לגבי התכנים בדף. טענות אלה אינן רלוונטיות ואינן מועילות לנתבע. נוספים בערוץ
הנתבע הינו אדם מוכשר ואין ספק שהייתה לו תרומה משמעותית בייזום ובהצלחת התכנית ודף הפייסבוק
גם יחד - אך תרומתו זו באה במסגרת עבודתו בערוץ, ובזכות תרומה זו זכה לקידום משמעותי ועליית שכר
אדירה. אכן נוכח כישוריו של הנתבע והמומחיות המיוחדת של מערכת התכנית בעולם הרשתות החברתיות
(עסקינן בתכנית שכל עניינה בנעשה באינטרנט), לא נדרשו עובדים נוספים של הערוץ להפעיל את הדף - אן
אין זאת אומרת שהערוץ לא הפעיל את הדף, שהרי הנתפע ושאר עופדי מערכת התכנית, היו גם הם עופדים
של הערוץ. הנתבע, כמו יתר עיתונאי הערוץ, נהנה מעצמאות עריכתית רבה, ואף ציין זאת לשבח פעמים
רבות, אך אין לפלפל פין עצמאות ופין פעלות. בסופו של דבר, כל שהנתבע הראה הוא כי הוא אדם בעל יוזמה
וכישורים, אותם ניצל בין היתר להפעלת דף הפייסבוק, ובשל הצלחתו נהנה לא רק מקידום ושכר, אלא גם

מעצמאות עריכתית וחופש ניהולי. אין בין זה ובין קיומו של הדף כ"מפעל פרטי" בבעלות הנתבע ולא כלום.
5. שימוש פמשאפי הערוץ פהפעלת הדף = הנתבע מנסה להגחיך ולרדד את המשאבים של הערוץ ששימשו לדף
הפייסבוק לכדי שימוש במכשיר הטלפון הסלולרי. הנתבע שכח כי לצורך הפעלת דף הפייסבוק, ובמסגרת
; בקטעים מוקלטים מתכנית צבירת המוניטין ומיליון העוקבים, נעשה שימוש בשם "הצינור" השייך לערוץ
; בקידום הדף במסגרת התכנית המשודרת על ידי הערוץ; בעבודת עובדי הערוץ, הצינור השייכים לערוץ
המקבלים ממנו משכורת (הנתבע עצמו ואחרים, שחלקם פעלו במסגרת "סידור עבודה" שהפעיל ועשה

; ועוד. ; במשרדי הערוץ ומחשביו - שם בוצע תפעול הדף שימוש בדף הפייסבוק כעניין שבשגרה)
6. חוסר הספירות פטענות הנתפע: התמונה המצטיירת היא פשוטה - דף הפייסבוק "הצינור'' שייך לערוץ
המשדר את תכנית "הצינור" ומחזיק בזכויות בה (ונזכיר את הזניחה הרועמת של טענת הנתבע כאילו שם
התכנית והפורמט שייכים לו). הדף משדר את תכני התכנית והתכנית מקדמת את הדף. הדף מוגדר במשך
שנים כדף מסוג "תכנית טלוויזיה" (בניגוד לטענתו המקורית של הנתבע). הדף עוסק בתכנים שבהם עוסקת
גם התכנית, והתכנית שואבת ממנו "אייטמים". התכנית, שכולה עוסקת בנעשה באינטרנט וברשתות
החברתיות, קשורה בנימיה לדף. מי שמפעיל את הדף אלו עובדים של הערוץ, המקבלים ממנו משכורת,

העובדים על תפעול הדף במשרדי הערוץ ובמחשביו. כל החלקים בתמונה זו משתלבים זה בזה.
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מנגד, הנתבע מנסה לשכנע באמינותה של תמונה בה הדף הוא "מפעל פלטי" שלו, אותו הוא מפעיל
במקביל לעבודתו בערוץ וללא קשר אליה (מבלי שדרש או קיבל את אישור הערוץ, בניגוד לפרויקטים פרטיים
אחרים), ואשר עתה הוא מבקש להעמידו לרשות מתחרה ראשית של הערוץ. לפי הנתבע, הדף נקרא
"הצינור" בדרך "מקרה" (על אף שהנתבע הצהיר אחרת בחקירתו), והנתבע לא נדרש לאישור הערוץ או למתן
תמורה לערוץ על מנת לקרוא בשם זה "למפעל הפרטי" שלו, קטעים מתכנית הטלוויזיה השייכת לערוץ
שודרו "במפעל הפרטי", גם כן ללא הרשאה או תמורה. עובדי מערכת התכנית, שהם עובדי הערוץ, עובדים
"במפעל הפרטי" של הנתבע, "במקביל" לעבודתם בערוץ, במשרדי הערוץ ובמחשביו - גם כן ללא הרשאה
מהערוץ (כשהנתבע לטענתו משלם להם סכומים זניחים ופעוטים, טענה שממילא לא הוכחה). עוד לפי
; מנחת התכנית נבחרה הנתבע, התכנית מקדמת את "המפעל הפרטי" של הנתבע בשידורי הערוץ ללא תמורה
על ידי הגולשים "במפעל הפרטי" של הנתבע; והדף "הפרטי'' מוגדר כ"תכנית טלוויזיה". העובדות שהוכחו
אינן מתיישבות עם התמונה של "מפעל פרטי בשעות הפנאי" - מכיוון שהתמונה היא דמיונית ולא נכונה. הדף

אינו "מפעל פרטי" של הנתבע אלא חלק ממפעלו של הערוץ - שהנתבע ניהל והפעיל במסגרת עבודתו בערוץ.
= הנתבע טען שדין התביעה להידחות, בהתבסס על 7. "מישורים" שונים של דינים עליהם נסמך הנתבע
המשפט הישראלי, על "דיניה" של חברת פייסבוק, על הפסיקה הזרה ועל המישור ההסכמי. טענות הנתבע

בהקשר זה שגויות כולן. בסיכומי הערוץ הדברים בוארו בכל אחד מהמישורים, ונסתפק בהערות קלות.
אשר לפסיקה הזרה. הערוץ כבר התייחס למקרים שנזכרו בסיכומי הנתבע, אולם בנוסף נציין כי הנתבע הציג
רק מקרה אחד של מחלוקת על בעלות בחשבון ברשת חברתית, אשר בו נקבע בפסק דין סופי כי החשבון שייך
לעובד - עניין 16§£3. שם היה מדובר בחשבון הנושא את שם העובד ואשר קשור בחייו האישיים של העובד.
אכן, כאשר יש מחלוקת בין עובד ומעסיק על בעלות בחשבון רשת חברתית המשמש את העובד לחייו
האישיים, יהיו מקרים שבהם זו עשויה להיות התוצאה. לא כן כאשר מדובר בחשבון הנושא שם השייך
למעסיק (והנתבע כאמור אינו טוען אחרת) ואין לו כל נגיעה לחיים האישיים של העובד (נזכיר כי הנתבע

החזיק במקביל לדף שבמחלוקת, שני חשבונות פייסבוק - אישי ואישי-עסקי - הנושאים את שמו).
אשר לדיו הישראלי הנתבע מציין שטרם נדון מקרה דומה בישראל, ומחפש "לקושש" שברירי דין שיסייעו
בידו. כך, מסתמך הנתבע על חוק המיטלטלין, שהראינו שאינו תומך בו. עוד מבקש הנתבע לקבל "השראה"
מת.א (מח' ת"א) 21235-12-13 וולפה נ' צזאנה (30.4.2017). ראשית, אין פסה"ד קובע הלכה משפטית
כלשהי, או כזו היכולה לשמש לקביעת הזכויות בחשבון רשת חברתית, והוא מסתפק בקביעות עובדתיות
נקודתיות. מכל מקום, מדובר שם ביחסים חוזיים ולא ביחסי עובד-מעסיק. הנתבע מזכיר עובדה זו אך
מצניע אותה, שכן הוא יודע שבענייננו יש חשיבות לכך שהדף הופעל ע"י הנתבע ועובדים נוספים בערוץ,
כחלק מעבודתם במערכת התכנית. גם מבחינה עובדתית השוני מענייננו רב (על אף ניסיונו של הנתבע להציג
אחרת) - למשל משום שהאתר שם הוקם ע"י הנתבע דשם, שסירב לעשות שימוש באתר אחר שהפעילה
התובעת קודם לכן - אך גם בהיבטים עובדתיים רבים נוספים, וגם לפיכך אין ללמוד מההכרעה שם על
; דה-פקטו, נותר הנתבע שם עם זכות גישה ל"אתר" ענייננו. גם תוצאת ההליך שם אינה מועילה למר לרר
שלא נשא את שם התובעת או את תכניה. לאתר האינטרנט, בניגוד לדף הפייסבוק בענייננו, אין "עוקבים",
ולפיכך לא הכצעקתה ומדובר במעין "מעטפת" לוגיסטית בלבד. מקוצר היריעה לא נוסיף, אך הדברים

ברורים.
8. עוללות; לסיום יתייחס הערוץ למספר נקודות אחרונות העולות מסיכומי הנתבע. הנתבע ויתר באופן מוחלט
על הטענה לבעלות בשם "הצינור" ובפורמט התכנית. ויתור זה - שהנתבע עשה לאחר שראה שטענותיו אינן

עומדות - הוא בעל משמעות כשלעצמו, אולם הוא משליך מהותית גם על ההכרעה בהליך דנא.
הנתבע התעלם מטענות רבות של הערוץ (למשמעות המשפטית ראו� ת.א. (מח' ת"א) 1009/06 הרוש נ'
; ת.א. (מח' נצ') 540/99 /£31 נ' די.סי.די (29.3.2006)). כך, ההתעלמות הרועמת טורוק, פס' 38 (15.3.2011)
מסוגיית הגדרת הדף כ"תכנית טלוויזיה" - סוגיה אליה התייחס הנתבע בתצהירו ובחוו"ד נהון כמהותית;
וכך ההתעלמות מהעובדה שבזמן אמת הנתבע התגאה בכך שהדף הוא בעל מספר העוקבים הגדול ביותר
מבין דפי התכניות של הערוץ וראה בו כ"דף תכנית" לכל דבר; עוד התעלם הנתבע מכך שטענותיו ל"השקעת

כספים" בדף הופרכו משהודה שיש לו הנהלת חשבונות שהוא נמנע מלהציגה.
הנתבע העלה בסיכומיו טענות חדשות - דבר המהווה כמובן הרחבת חזית פסולה ודי בכך כדי להתעלם
מהטענות החדשות, אשר ממילא אין בהן ממש לגופן. בין היתר - טענה לתשלום חלקי על טלפון סלולרי (ס'
34 לסיכומיו - אף שמדובר בטענה שולית, לא ניתנה לערוץ זכות להתייחס אליה בראיות, וממילא לא הוכח
; טענה לפיה אין חשיבות שאכן הופחת "שווי שימוש" או מחם ה"צרכים הפרטיים" שלשמם הופחת)
; הנושא נזכר על ידי הנתבע לראשונה בעדותו ומדובר ל"קרדיט" טלוויזיוני שניתן כתמורה לספקים (ס' 41
; הטענה ששם הדף לא שונה "לצינור לילה" כששם בהרחבת חזית וממילא הטענה נעדרת תימוכין ותמוהה)
התכנית השתנה (ס' 53 - זוהי טענה חדשה אולם מכל מקום הנתבע "שכח" שתמונת הפרופיל [ת/4] השתנו

באופן שתואם את השינוי, ולכן הדבר רק מחזק את טענת הערוץ).




