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בהתאם להחלטות בית הדין הנכבד מיום 28.12.2017 ומיום 18.1.2018, מתכבדות התובעות, ערוץ 10 החדש בע"מ

וחדשות 10 בע"מ (להלן ביחד: "הערוץ"), להגיש סיכומים מטעמן בתביעה שבכותרת.

בית הדין הנכבד מתבקש לקבל את התביעה במלואה, כמפורט בסעיף 56 לנתב התביעה, ובפרט להורות לנתבע
להשיב לידי הערוץ את זכויות הניהול 1?£ (163 הגויות העריכה (-11101)£) בדף הפייסבוק של תכנית הטלוויזיה
: "דף הפייסבוק"), כן שנציגי הערוץ יהיו ; להלן "הצינור" (הזמין בכתובת: /-01ת321ו1/1ז001.>30013001י1.1ו-6ו1//:5ק}1ו1

המנהלימ והעורכיט היחידים של העמוד.

כמו 3ן, מתבקש בית הדין ה33בד לחייב את הנתבע בהוצאותיו הריאליות של הערוץ בגין הלין זה, לרבות שכר
טרחת באי כוחו.

למען הסר ספק יובהר שאין באמור בסיכומים אלה, בפרט נוכח קוצר היריעה, כדי לגרוע מכל טענה או כדי לוותר
ו/או לזנוח כל טענה שהועלתה על ידי הערוץ במסגרת ההליך, אלא רק כדי להוסיף.

; ההפניות לפרוטוקול הדיון ההדגשות בציטוטים הכלולים בסיכומים אלה אינן במקור, אלא אם יצוין אחרת
,- ההפניות לכתבי הטענות שורות} מיום 28.12.2018 (כפי שפורסם בנט-המשפט) ייערכו על פי התבנית (עמוד,

פסקה). ייערכו על פי התבנית (כתבהטענות,

1 \\ >^^^-  ̂ /< ^<י0/ל 1וג<
/ברק טל, £ו"ד דרור ורסנולע^ד ג-^ועי ששון, עו"ד

יגאל ארנון ושותי
באי�נוח התובעות

תל אביב, £'/ בפברואר 2018.
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חלק ראשוו: עובדות היסוד שעליהו איו מחלוקת
1. עניינו של הליך זה הוא בדף הפייסבוק "הצינור". הערוץ דורש במסגרת התביעה כי הנתבע, עובד לשעבר של
הערוץ, ימסור לידי הערוץ עם סיום עבודתו את ניהול דף הפייסבוק ויאפשר את המשך השימוש בדף לצרכי
תכנית הטלוויזיה של הערוץ, "הצינור", הממשיכה להיות משודרת עם מגיש אחר. זאת הן מכוח חובתו
הכללית של עובד לנהוג בתום לב ובהגינות והן מכוח הוראה מפורשת בהסכם העבודה בין הצדדים,
המחייבת את הנתבע להשיב לערוץ עם סיום יחסי העבודה כל מסמך, מידע או חומר, שהגיע אליו או הוכן על
ידו בקשר לעבודתו (ס' 23 להסכם). המחלוקת בתיק היא האם אמנם הזכויות בדף הפייסבוק שייכות לערוץ,
; או שמא כטענת הנתבע, מדובר בדף פייסבוק פרטי שלו. ועל כן על הנתבע למסור לידי הערוץ את ניהול הדף

2. מכתבי הטענות של הצדדים ומהדיונים שהתקיימו בתיק, עולות מספר עובדות מהותיות שאינן במחלוקת
בין הצדדים. בחלק זה יוצגו רק העובדות שאינן שנויות במחלוקת, אולם כבר עתה יובהר כי גם בנושאים

; לכך נידרש בהמשך: שבמחלוקת התברר כי העובדות אינן כפי שטען הנתבע
(1) שמו של דף הפייסבוק - דף הפייסבוק נושא את השם "הצינור", שמה של התכנית, לרבות בגלגוליה
הקודמים (למעט תקופה בה נקראה "צינור לילה", עובדה שקיבלה ביטוי גם בדף הפייסבוק [ראו תמונות

הפרופיל ב-ת/4]). הנתבע הודה כי שם הדף נובע מהכוונה לקדם את התכנית (אז, הפינה) (ע' 284, ש' 30-25).
(2) מעמדו של הנתבע - דף הפייסבוק הוקס על ידי הנתבע בעת שהיה עובד שכיר בערוץ, בתקופה בה החל

לשמש כעורך ומגיש התכנית (על גלגוליה השונים), ובכל תקופת הפעלתו של הדף נותר עובד שכיר בערוץ.
(3) אין חולק כי קיים קשר הדדי ודו-כיותי בין הדף לבין התכנית. בין היתר, תכנים מדף הפייסבוק הפכו
; והדף הכיל תכנים לאייטמים בתכנית; התכנית הפנתה את הצופים אל הדף והתייחסה אל הנעשה בו

מהתכנית. קיימת מחלוקת על היקפו של הקשר (ולכך נתייחס בהמשך), אולם אין חולק על עצם קיומו.
(4) אין חולק כי דף הפייסבוק הוא הדף היחיד ששימש את התכנית בכל שנות קיומה. מר ראודור בנזימן
ה כבר דף (שהובא מטעם הנתבע; להלן: "בנזימף') הודה שלא הוקם דף פייסבוק נוסף לתכנית "כי הי
; מאידך גיסא, אין חולק שהנתבע הפעיל דפי פייסבוק פרטיים ועסקיים אחרים - מצליח" (ע' 125, ש' 15-14)

; ת/7). ; ודפים למיזמים אחרים כגון "החזית" (לדוג' ת/6 ; דף פייסבוק עסקי בשמו הפרטי פרופיל פרטי
(5) אין חולק כי דף הפייסבוק מקושר לתכנית, בין היתר על דרך הצגת מועדי שידור התכנית והפניה לצפייה

במשדרי התכנית באתר האינטרנט של הערוץ (וכמובן, כאמור לעיל, הדף כולל סרטונים מתוך התכנית).
(6) אין חולק שהתכנית "הצינור" עוסקת בנעשה ברשת האינטרנט, לרבות בפייסבוק (ע' 207, ש' 14-12).

(7) אין חולק כמובן כי התכנית, בגלגוליה השונים, הופקה ושודרה בערוץ 10 בכל שנות קיומה.

: אלה הן העובדות המרכזיות שנטענו בכתב התביעה (ובבקשה לסעד זמני שבצידה), והן אינן 3. ויודגש
מוכחשות. עובדות אלה עצמן מבססות את זכותו של הערוץ בדף הפייסבוק. אכן, נוכח עובדות אלה,
מתחייבת המסקנה שדין התביעה להתקבל, שאחרת תימצא תוצאה אבסורדית. לא יעלה על הדעת שדף
פייסבוק הנושא את שמה של התכנית (שהיא תכנית רשת שלב-ליבה הוא הקשר עם העוקבים והגולשים)
ומופעל כדף הפייסבוק היחיד שלה על ידי עובדי הערוץ בו משודרת התכנית - היה למעשה לאורך כל השנים
מיזם פרטי של עובד שכיר של הערוץ, ואשר הערוץ, בבלי דעת, קידם וטיפח בהתנדבות, תוך שהוא נותן לדף

זכויות שימוש נרחבות בשם התכנית, בתכניה, בעובדיה ובפלטפורמה השידורית שלה.

חלק שני; קריסת התזות עליהן השתית הנתבע את הגנתו

4. הנתבע מודע היטב לכל האמור לעיל. לפיכן/ בחר בתזת הגנה שמנסה לעקוף את העובדות שאינן שנויות
בבחינת "נכון, אבל...". ואלו הם ה"ציריס" העיקריים שעליהם נסבה הגנת הנתבע: במחלוקת,

; נכוו שהדף נושא את שם התכנית, אבל למעשה השם "הצינור" - ופורמט התכנית - הם בבעלות הנתבע (!)
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נכוו שהנתבע היה עובד שכיר בערוץ, אבל הדף הוקם והופעל מחוץ למסגרת העבודה, בזמנו הפנוי ותוך
שימוש במשאבים פרטיים של הנתבע;

נכון שיש קשר ענייני דו-כיווני בין הדף לבין התכנית, אבל הקשר הוא רופף.
5. דא עקא, לא זו בלבד שטענות אלה אינן יכולות לשנות את המסקנה הנובעת מהעובדות שאינן שנויות
; אלא שהנתבע כלל לא הצליח להראות את נכונותן של אותן טענות "נכון, אבל...", ולמעשה - כפי במחלוקת

שיפורט להלן - במסגרת ההליך קרסו לחלוטין תזות ההגנה של הנתבע.
א. קריסת הטענה בענייו הנעלות בשם התפנית ובתפנית עצמה

6. ההליך דנא עוסק בדף הפייסבוק. הוא אינו עוסק בזכויות בפורמט תכנית ובשמה. יחד עם זאת, הנתבע הבין
היטב שנוכח העובדות שפורטו לעיל, הוא אינו יכול לטעון ברצינות כי דף הפייסבוק - אשר "רוכב" על שמה
של התכנית, על ההפניות לדף במסגרת התכנית ואף עושה שימוש בתכניה המוגנים בזכויות יוצרים, על כל

המוניטין הכרוך בכך והזכויות הנלוות לכך - הוא מיזם פרטי, המנותק מבעלי הזכויות בתכנית.
7. במילים אחרות, כדי שזכויות הגישה לדף הפייסבוק תהיינה של הנתבע, הבין הנתבע שעליו להראות שהוא
גם בעל הזכויות בשם "הצינור'' ובפורמט התכנית, ולכן כך הוא טען בתחילה (ראו כבר בתגובת הנתבע, ס' 1.1

ו-2.1). דא עקא, טענתו זו של הנתבע קרסה לחלוטין עד שלמעשה, בשלב מסוים הנתבע זנח את הטענה.

8. בבסיס הדברים, התכנית הופקה, שודרה ומומנה ע"י הערוץ (אשר אף הגיש בקשה לרישום סימן מסחר על
; ר' ס' 5 למכתב הנתבע מיום 8.8.2017, נספח 6 לבקשה לסעדים זמניים). כדי להתגבר על כך ניסה השם "הצינור"
הנתבע להביא לעדות את בנזימן, מנהלו בעת שהתכנית נהגתה, אולם גם זה העיד באופן חד-משמעי כך ."ש:

האם שם התכניתיהצינורי ופורמט התכנית יהצינורי הם רכוש פרטי שללררז ת.לא" (ע' 123 ש' 13-12).

9. מסקנה זו מתחייבת גם משלל עובדות נוספות. כך למשל, הנתבע טען כי מנהליו בערוץ ידעו על כך ששם
התכנית והפורמט שייכים לו (תגובת הנתבע, 2.1.1), ולתמיכה בטענתו צירף מסמך עלום שלא ברור מקורו,
שלטענתו הוצג למר בנזימן ולמר אורי רוזן, ובתחתיתו המילים "כל הזכויות שמורות" לנתבע (תגובת הנתבע,
ס' 27 ונספח 2). טענה זו התבררה כחסרת אחיזה במציאות. בנזימן, בעדותו, טען כי כלל אינו מכיר את
המסמך, ואף ציין שאילו היה מקבל מסמך כזה, יש להניח שהוא היה מגיב ולא עובר על הנושא בשתיקה (ע'
126, ש' 32-16). בתגובה לכך, הנתבע - ששמע את העדות והבין את משמעותה - שינה לפתע את גרסתו. על אף

שבתצהירו טען שהמסמך הוצג בפני בנזימן ובפני מר אורי רוזן (שלא הובא לעדות), ובפניהם בלבד, לפתע
טען הנתבע כי המסמך הוצג גם בפני עדי גרטי, וכי מר בנזימן כלל לא נכח בישיבה שבה הוצג המסמך (ע' 282
ש' 13 - ע' 284 ש' 8). לאחר מכן עומת הנתבע עם אמירתו בתצהיר (ס' 23), לפיה העביר את המסמך רק לה"ה
בנזימן ורוזן - או אז חזר בו הנתבע מעדותו הקודמת ואמר "ייתכן וטעיתי" (ע' 284, ש' 10-1). בנסיבות אלה,

ברי כי בטענתו של הנתבע בדבר זכויות בשם התכנית ובפורמט שלה - אין ממש.

גם 10. הנתבע בעדותו שלו הודה, בסופו של דבר, כי אינו טוען לזכויות בתכנית. כך, נשאל הנתבע במפורש "
"לאיי (ע' 268, ש' 15-10). בית הדין הנכבד ציין במהלך הדיון כי / ותשובתו הייתה ברורה .- התכנית זה שלך? י

הנתבע אינו עומד על זכויותיו בתכנית, והנתבע (או באי כוחו) לא התנגדו, ולו ברמז (ע' 283 ש' 15-13).

11. הנה כי כן, הנתבע טען בתחילה כי הוא הבעלים של השם "הצינור" ושל פורמט התכנית "הצינור'', מאחר
שידע שהבעלות בזכויות אלה היא נקודה הכרחית בביסוס הגנתו. כיום אפוא כבר לא יכולה להיות מחלוקת
שהזכויות בשם הצינור ובתכנית שייכות לערוץ (ושהנתבע אף זנח את טענותיו, שממילא הוכחו כחסרות

בסיס, בהקשר זה), ומכך מתחייבת המסקנה שזהו הדין גם לגבי זכויות הגישה לדף הפייסבוק.
ב. קריסת התזה שלרר הקים את הדף והפעיל אותו מחוץ למסגרת עבודתו בערוץ

12. בטענת הנתבע בדבר "זכותו" כביכול בשם ובפורמט, אין די. על הנתבע היה להתמודד גם עם מכשול בלתי-
עביר נוסף ?. העובדה כי לכל אורך הדרך, לרבות בזמן יצירת התכנית ושידורה ובזמן הפעלת דף הפייסבוק,



- 3 -

הנתבע היה עובד שכיר בערוץ. לצורך התמודדות זו הגה הנתבע תזה נוספת, לפיה ההקמה וניהול עמוד
הפייסבוק נעשו כביכול "מחוץ למסגרת עבודתו'', על חשבון זמנו הפנוי, ותוך שימוש במשאביו הפרטיים.
למעשה, טענתו של לרר היא כי במקביל לעבודתו בערוץ - שנזכיר שעיקרה היה עריכת והגשת התכנית - הוא
ניהל "עסק" מקביל (ומתחרה?) שעניינו דף הפייסבוק. יצוין, כי הנתבע טוען שגם עבודתו על התכנית, למצער
בגלגוליה הראשונים (כ"פינה" במגזין סוף השבוע), נעשתה על חשבון זמנו הפנוי ולא במסגרת עבודתו, ואף
יוצר קישור מפורש בין הפינה לבין דף הפייסבוק (תצהיר הנתבע, 26� "כל מה שאמרתי לגבי יוזמתי בפינה

הטלוויזיונית ואחריה בתכנית, נכון גם ביחס לדף הפייסבוק").
13. האמת אחרת. במסגרת ההליך התברר כי אין בסיס לטענת הנתבע כי פועלו בקשר עם הפינה, התכנית ודף

הפייסבוק היה מחוץ למסגרת העסקתו בערוץ.
14. הסכם ההעסקה: הנתבע משליך את יהבו בעניין זה על כך שבחוזי העבודה שלו נקבע שהנתבע ישמש ככתב
נה יהצינורי או את דף הפייסבוק" (חדשות, המסקר את תחום הספורט), בעוד שההסכם "אינו מאזכר את הפי
ת קובע בלעדי (תגובת הנתבע, 12.1). הנתבע מוסיף ומצטט את סעיף 3 להסכם העבודה, הקובע כי הסכם \\ז "

את תנאי העסקתו [של הנתבע]" (תגובת הנתבע, 12,7). בטענותיו של הנתבע אין ממש.

15. הנתבע מבקש לטעון שמאחר שההסכם לא הסדיר במפורש את ניהול דף הפייסבוק, המשמעות היא שעבודה
זו נעשתה מחוץ למסגרת עבודתו של הנתבע בערוץ, אלא שטענה זו מופרכת ממש נוכח מועד כריתת ההסכם
והתנהלות הצדדים עצמם. ההסכם נוסח בשנת 2005, זמן רב לפני יצירת התכנית (או הפינה) או דף
הפייסבוק. באותה עת אכן שימש הנתבע ככתב בערוץ. לפיכך, ומאחר שניהול הפינה ודף הפייסבוק כחלק
מתפקידו של הנתבע כלל לא היו על הפרק (ולמעשה כשפייסבוק במתכונת המוכרת כלל לא הייתה קיימת),
ההסכם שותק בעניינים אלה, לרבות בעניין התכנית עצמה, ברי ששתיקה זו אינה מלמדת על הסכמה לכך

שפועלו של הנתבע במסגרת התכנית או בדף הפייסבוק אינם חלק מעבודתו.1

16. הנתבע מוסיף וטוען שגם לאחר שתוקן ההסכם, לא נכללה בו הסדרה של דף הפייסבוק. אלא שגם בטענה זו
אין את שהנתבע מבקש למצוא בה. אכן, הסכם ההעסקה תוקן לאורך השנים, אולם תיקונים אלה נעשו
בעיקר בקשר לשכרו של הנתבע, ולא שונו תנאים מהותיים בהסכם. הדוגמה המרכזית לכך נוגעת להגדרת
תפקידו של הנתבע. אין חולק שבעת תיקון ההסכמים לא שימש הנתבע ככתב ספורט אלא כבר שימש מגיש
ועורך התכנית (תגובת הנתבע, 12.6). על אף האמור, מעולם לא שונתה הגדרת תפקידו כן שתכלול את תפקידו

כמגיש ועורך התכנית. האם הנתבע מתכוון לטעון שגם הגשת התכנית לא הייתה חלק מתפקידו?!
ויודגש: שכרו של הנתבע האמיר, והוא הפך לעובד בכיר בערוץ, לא בחלל ריק, ולא בשל היותו כתב ספורט
מוכשר, אלא בדיוק בשל פועלו במסגרת התכנית ודף הפייסבוק של הצינור. אף הנתבע מודה בכך שהעלאות
השכר שקיבל נבעו בשל "יצירת, עריכת והגשת הפינה והתכנית" (תצהיר הנתבע, ס' 18). מטעמים מובנים,
הנתבע "שכח" לציין שאותן העלאות נבעו גם בשל פועלו - הידוע לכל - בדף הפייסבוק, אך ברי שאין כל יסוד

לניסיונו המלאכותי של הנתבע להבחין ביניהם.

/המילה האחרונה" בהתנהלות שבין הצדדים, אף לגבי 17. לא זו אף זו� בפועל, ההסכם אף פעם לא אמר את ;
נושאים קריטיים אחרים, כגון שכרו של הנתבע. כך למשל, הסכם ההעסקה האחרון של הנתבע - משנת 2010
- מתייחס לשכר מירבי של 40,000 ש"ח, אולם בהליך התחוור (בהודאת הנתבע עצמו) כי הוא השתכר 45,000

1 בהקשר זה יצוין כי הצדדים שכאן אינם "לבד". במאמר (רלוונטי ביותר) שפורסם לאחרונה בעניין סכסוכי עובדים ומעסיקים בדבר
בעלות בחשבונות ברשתות חברתיות, צוין כי המקרים שהגיעו לבתי המשפט היו מקרים בהם הסכמי העבודה לא הסדירו את הבעלות
במדיה החברתית (והדברים מובנים, שעה שמעסיקים ועובדים לא צפו את התעצמות השימוש במדיה החברתית). המחבר המליץ
לעובדים ולמעסיקים להסדיר זאת כלפי עתיד, אולם בעיקר הציע מסגרת תיאורטית לבחינת שאלת הבעלות בכל אותם מקרים - נפוצים
̂ .4, ץ6ו1ק€1111510 [ 0111 14ץ¥1 ,10016 ¥ 16ז¥ ¥0111 10? ס'^מ;^ 4 :116/ 133*  ( §1?1ח11ה-06161 ץ0/̂ 
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ש"ח לתקופה מסוימת (ע' 281, ש' 12-4). האם הנתבע טוען שעליו להשיב לערוץ את הסכומים שקיבל מאחר
שלא עוגנו בחוזה העבודה, שהוא הקובע "בלעדית" את התנאים בין הצדדים?! התשובה לכך ברורה.

18. 1דוק: גם מר אדם שפיר, שהעיד מטעם הנתבע, ציין שעבודתו הראשונה בערוץ הייתה של תחקירן, ולאחר
מכן היא התפתחה (ושכרו עלה), עד כדי ששימש כעורך תכנית "הצינור". בכל אותם שינויים, לא נכרתו עימו

חוזים חדשים (ע' 190, ש' 29-18). גם עובדה זו תומכת במסקנת הערוץ.
19. הנתבע מבקש אפוא לצייר תמונת עולם שחוטאת לאמת, לפיה הצדדים התנהלו בהתאם להסכם ההעסקה,
ובהתאם לו בלבד, וכי שתיקת ההסכם מלמדת על כך שהצדדים ידעו והסכימו שדף הפייסבוק שייך לנתבע.
טענה זו אינה מתיישבת עם הראיות ועם האופן שבו פעלו הצדדים. כאמור, הסכם העבודה שיקף את
מעמדו ההתחלתי של הנתבע. ההסכם לא שיקף את השינויים שאירעו לאחר מכן, בפרט בקשר עם הגדרת

תפקידו של הנתבע, ולרבות תפקידו כמגיש ועורך התכנית (שאינו במחלוקת).

20. מה כן נכלל בהסכםי כאמור, נקבעו בהסכם ההעסקה הוראות המחייבות את הנתבע להשיב לערוץ, עם סיום
יחסי העבודה בין הצדדים, כל מסמך, מידע או חומר, שהגיע אליו או הוכן על ידו בקשר לעבודתו (ס' 23
להסכם) - הוראה שהנתבע הפר בסירובו להשיב את דף הפייסבוק. כן נכללות בהסכם הוראות המחייבות את
הנתבע שלא לעסוק בכל עיסוק אחר במהלך תקופת ההעסקה (ס' 9 להסכם) ומחריגות את הנתבע מחוק שעות
עבודה ומנוחה, בשל הצורך לעבוד מעבר לשעות העבודה המקובלות, לרבות בימי מנוחה (ס' 9 להסכם). ברי כי
הוראות אלה אינן מתיישבות עם התזה המופרכת של הנתבע כאילו ניהל "עסק עצמאי" של ניהול דף
; או עם התנהלותו של הנתבע לאחר סיום יחסי ההעסקה, שעה שהוא פייסבוק במקביל להעסקתו בערוץ

מסרב למסור לערוץ את ניהול דף הפייסבוק של התכנית.

21. עדותו של מר בנזימו: במסגרת טענתו שהעבודה על הפינה ועמוד הפייסבוק בוצעו מחוץ למסגרת העבודה,
נסמך הנתבע על תצהירו של בנזימו, וסבר כי "הדברים הרי מדברים בעד עצמם" (תגובת הנתבע, ס' 15-14).
תה זו ם] לפיהן היי לטענת הנתבע (בס' 2.1.1 לתגובתו), "בסימן מעיד ממקור ראשון על ההסכמות בין [הצדדי

. ות יהצינורי לא יכללו במסגרת תפקידו..." לות [הנתבע] במסגר רת [הערוץ] שכלל פעי בחי

11. דא עקא, גם עדותו של מר בנזימן אינה תומכת בנתבע, אלא דווקא מפריכה את טענותיו. כך, במסגרת עדותו
נשאל מר בנזימן על אמרות שונות בתצהירו בהקשר זה, ובפרט על טענתו שלא נכרת עם הנתבע הסדר מיוחד
והוא לא קיבל שכר נוסף עבור עבודתו הנוספת. בתשובתו, מר בנזימן השיב - בצורה שאינה משתמעת לשני
פנים - כי עבודתו של הנתבע על הפינה הייתה "במסגרת ההסכם" שהיה לו, ו"על פי השכר" שקיבל
; ועוד (ע' 123 ש' 20 - ע' 124 ש' ; כי באופן עקרוני היו בערוץ אנשים ששימשו במספר תפקידים בו זמנית בערוץ
2). כמו כן, טען בנזימו שעל אף טענת הנתבע כי עבד "בזמנו החופשי", לא מדובר היה בעבודה שמחוץ לגדרי 3
הערוץ, שכן לבנזימן, כמנהלו של הנתבע, הייתה סמכות לחייב את הנתבע להגיש את הפינה גם כאשר לא

; ע' 131 ש' 21-19). רצה לעשות כן, וכך אכן היה לפחות במקרה אחד שציין בנזימן (ע' 124, ש' 33-31
יתרה מזו: כפי שטען הערוץ מלכתחילה - והדברים אושרו מפורשות על ידי בנזימן - אילו הייתה הלילה
מתרחשת תאונה בעת הגשת הפינה או בעת הפעלת דף הפייסבוק במשרדי הערוץ, לא יכול להיות חולק

שמדובר היה בתאונת עבודה, ושהנתבע היה מבוטח על ידי הערוץ. גם בכך יש כדי לתמוך במסקנת הערוץ.

לות [הנתבע] במסגרות יהצינורי לא יכללו במסגרת 23. אכן, הנתבע טען שהוסכם בין הצדדים "שכלל פעי
, ונסמך על מר בנזימן, אולם האחרון - שהובא מטעמו של הנתבע - הודה שהפעילות "במסגרות תפקידו"

'הצינור'" היו-גם-היו במסגרת עבודתו של הנתבע בערוץ.

: טענה נוספת של הנתבע היא כי דף הפייסבוק לא 24. שימוש מסיבי במשאבי הערוץ לצורך הפעלת דף הפייסבוק
רק נוהל בזמנו הפנוי, אלא גם על חשבונו וממשאביו הפרטיים, תוך טענה ששילם סכומים לגורמים שונים

להפעלת הדף. טענה זו מסולפת ומקוממת, שכן הראיות מלמדות אחרת, ונציגן בקצרה.



- 5  -

ראשית, דף הפייסבוק נוהל והופעל ממשרדיו של הערוץ, ותוך שימוש בציוד של הערוץ. הערוץ הראה -
בראיות רבות - כי לצורך הפעלת דף הפייסבוק עשה הנתבע (והצוות שסייע בידו, שמורכב מעובדי הערוץ)
שימוש במחשבי הערוץ ובטלפונים שסופקו על ידי הערוץ. הערוץ הראה גם כי נעשה שימוש בצוותי צילום של
התכנית לצורך נושאים הקשורים בדף הפייסבוק. ואם לא די בכך, מהראיות עולה שגם במקרים שבהם
הערוץ לא מימן באופן ישיר הוצאות הקשורות בהפעלת דף הפייסבוק (באמצעות תקציב התכנית, הציוד
וכיו"ב), אזי הוא מימן את הדף באופן עקיף, באמצעות מתן קרדיט בתכנית לגורמים שונים. יצוין, כי כל
זאת הערוץ הוכיח בראיות - באמצעות צילומי מסך וסרטונים, ואף הנתבע הודה בכך מספר פעמים בעדותו
; ע' 243, ש' 28-10). ; ע' 251, שי 15-12 ; סרטון "איך פוסטים הופכים לאייטמים" ; ת/8 (ראו למשל סרטון 100,000
למרבה הצער, הנתבע התייחס בעדותו להיבט זה בזלזול מה. הנתבע טען בלשון רפה שהעבודה נעשתה גם
מביתו, אולם לא הביא לכך ולו ראיה אחת; טען שתכנים צולמו באמצעות "אייפונים" (שגם הם שייכים
; וכאמור, הלכה למעשה אישר והודה את כל לערוץ) אך הראיות מלמדות אחרת (ראו למשל סרטון 100,000)

הראיות שהביא הערוץ בעניין זה מבלי להביא כל ראיה משל עצמו לאמירותיו בעלמא.
שנית, דף הפייסבוק הופעל ונוהל על ידי עובדי הערוץ, ובפרט צוות מערכת התכנית. בתוך כך, הראה הערוץ
כי לא זו בלבד שעובדי התכנית היו שותפים להפעלת דף הפייסבוק, אלא שהם פעלו במסגרת "סידור
; ע' 193 ש' 29 - ע' 194 ש' 16). עבודה", שחלק ממנו היה הפעלת משמרות לבדיקת דף הפייסבוק ולהפעלתו (ת/9
יתר על כן, אף הגורמים שלהם טוען הנתבע כי שילם מכספו (ללא ראיות), היו כולם עובדי הערוץ (על כל
2 גרסתו של הנתבע, כאילו ניהל "עסק המשמעויות המשפטיות הנובעות מכך לעניין הפרת חוזה עבודתם).
בתוך עסק" תוך העסקתם של עובדי הערוץ הכפופים לו במשימות פרטיות שלו (ללא שכר כמעט), היא בלתי
סבירה. גם אם היה בה ממש - ואין לכך כל ראיות כאמור - היא בוודאי נוגדת את חובות ההגינות של הנתבע

כעובד וכמנהל ואינה יכולה להצמיח לו כל זכות.
25. בניגוד לראיות שהביא הערוץ, הנתבע הסתפק בסיפורים ללא ביסוס ראייתי. כך, הנתבע טען כי כל הוצאותיו
על דף הפייסבוק "עברו דרך" רואה החשבון שלו, ואף טען כי פנה לרו"ח כדי לקבלם (ע' 217 ש' 19 - ע' 218, ש'
7). דא עקא, הנתבע בחר שלא לצרפם, וזאת על אף שהנתבע הכין עצמו להליך זה עוד מחודש יולי 2017 (לפי
מועדי התצהירים שנתנו שפיר ובנזימן). מחדל זה כמובן נופל לפתחו של הנתבע (ראו למשל ע"א 548/78 פלוני
760 (1981) � ע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר חברה בע"מ, פ"ד מד(4) 595, נ' פלונית, פ"ד לה(1) 736,

; ובביה"ד לעבודה .? ע"ע 380/09 וסילבסקי נ' ריביירה ייצור ושיווק רהיטים בע"מ, פס' 10 (17.10.2010)). (1990) 602
למעלה מן הצורך בהקשר זה ייאמר כי אף לו היה הנתבע מצליח להראות את טענתו בדבר תשלום סכומים
כלשהם, מדובר בסכומים בטלים בשישים (כ-14,000 ש"ח לאורך שנים רבות בהן דף הפייסבוק פעיל, וזאת
במיוחד נוכח טענות כגון זו של מר שפיר לפיה הקדיש לדף הפייסבוק "בין שעה לשעתיים" ביום עבודה

טיפוסי). לשם השוואה, הנתבע טען שבאתר "התולעת" הוא השקיע "עשרות אלפי שקלים" (ע' 218 ש' 30).

26. ראיות נוספות •. נוסף על האמור לעיל, במהלך הדיון עלו ראיות נוספות התומכות במסקנת הערוץ לפיה
העבודה על "הצינור", ובתוך כך על דף הפייסבוק, היו במסגרת עבודתו של הנתבע בערוץ. כך למשל, בעדותו
של מר הלדמן הובהר שהעבודה בערוץ היא מאד דינמית, ושיוזמה ויצירתיות של עובדים, לרבות על דרך

הצעת רעיונות חדשים, הן תכונות מבורכות שהערוץ מעודד ומקדם (ע' 70, ש' 16-1).
ואם לא די בכל האמור, אזי מהראיות עולה שכאשר הנתבע ביקש להפעיל מיזם פרטי בעת עבודתו בערוץ
; ע' 219, ש' 11-1). דא עקא, (אתר "התולעת"), פנה הנתבע למנהלי הערוץ כדי לקבל את אישורם (ע' 58 ש' 29

אין חולק שלגבי דף הפייסבוק הנתבע לא עשה כן.

; ע' 217, שי 14-1), ושממילא 2 למעט מר עמרי רחמימוב, שאף הוא היה בעבר עובד הערוץ ועבד במערכת תכנית הצינור (ע' 192, ש' 27-6
אין כל ראיה למעורבותו בדף הפייסבוק, לתשלום כלשהו שהועבר לו כביכול, ואשר לא הובא תצהיר מטעמו, ללא כל הסבר או נימוק.
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27. ההיבט המשפטי: מכל מקום, טענת הנתבע כי הוא חרג ממסגרת התפקיד המוגדר שלו, פשוט בלתי רלוונטית
לעניין, שכן גם במקרה זה, פעולתו היא במסגרת יחסי העבודה. כך למשל, בע"ע 446-08 וכסלו* ני הגיחון
מפעלי מים וביוב ירושלים (6.7.2010), קבע בית הדין הארצי שכאשר עובד נוטל על עצמו עוד משימות או
תפקידים מרצונו, ואף כאשר הדבר נעשה ללא תמורה נוספת, אין מדובר ב"התנדבות'' אלא בחלק מיחסי
העבודה. אכן, בית הדין הכיר בכך שלעיתים עובד מסכים להרחיב את תפקידו מבלי לקבל תמורה נוספת,
והדבר אינו שולל את יחסי העבודה (ובענייננו נזכיר שהנתבע עצמו הודה שבזכות הפינה והתכנית - ולאמיתו

של דבר גם עמוד הפייסבוק - שכרו עלה משמעותית).
לאמור לעיל יש להוסיף שביה"ד הארצי קבע לא אחת (למשל בע"ע 300274/96 צדקא נ' מדינת ישראל - גלי צה"ל
(16.10.2001)) שכתב או עיתונאי הם מקצועות שמעצם טבעם הם חופשיים, שבהם לעובד יש כר פעולה נרחב.
הדברים נכונים בפרט כשמדובר בעובד בכיר, שמוביל למעשה את התכנית (כמו הנתבע בענייננו), והם נכונים
גם לגבי פעילותם של אותם אנשי תקשורת ברשתות החברתיות, שהרי אין כל הגיון בכך שעבודתו של
עיתונאי היא גמישה וחופשית רק כאשר מדובר בעבודת האולפן, אולם לא ברשתות החברתיות (במיוחד

כאשר העבודה על דף הפייסבוק נעשתה תוך שימוש במשאבים של הערוץ, כפי שיובהר להלן).

28. לסיכום נקודה זו, מהראיות עלה כי הנתבע נטל על עצמו, בכישרון, משימות שהיו מעבר לתפקידו ככתב
ספורט. עם הזמן, המשימות ה"נוספות" - הגשת ועריכת הפינה (שהפכה לתכנית), והפעלת דף הפייסבוק -

הפכו לעיקר עבודתו של הנתבע, וזיכו אותו במעמד מכובד ובשכר גבוה.

ג. קריסת הטענת בדבר קשר רופף ביו דף הפייסבוק לביו התכנית

29. קו ההגנה ה"אחרון" של הנתבע עניינו במידת הקשר הענייני והתוכני בין דף הפייסבוק לבין התכנית. אמנם,
הנתבע נאלץ להודות שקיים קשר בין התכנית לדף, אלא שלטענתו מדובר בקשר רופף וחלש.

30, האמת צריכה להיאמר� על רקע כל האמור עד כה, די ביתר האינדיקציות שפורטו כדי לחייב את קבלת
התביעה, שכן הקמת והפעלת דף הפייסבוק במסגרת עבודתו של הנתבע בערוץ ותוך שימוש במשאבי הערוץ,
די בה כדי להקנות לערוץ את הזכויות בדף. יתרה מכך, משהערוץ עמד על הקשר (שאינו במחלוקת) שבין הדף
לתכנית, ובין התכנית לדף, הנטל הוא על הנתבע להוכיח את טענתו שהקשר הוא רופף ומקרי, וכי דף
הפייסבוק עצמאי מן התכנית (ע"א 8385/09 המועצה המקומית סאגיור ני סונול ישראל בע"מ, פס' 23 (9.5.2011):
שאת בנטל השכנוע לגבי כל יסודותיהם העובדתיים של טענות אלה..."}. , עליו ל אם מעלת הנתבע טענות הגנת מצידו "
הנתבע לא עשה כן, ולו באופן חלקי, ודי בכך כדי לדחות את טענותיו. למעלה מן הצורך נראה שהערוץ הביא

ראיות מוצקות - בכמותו ובאיכותו - לקשר האמור.

31. הוכח כי דף הפייסבוק הוא הדף "של" התכנית ושהוא נוצר עבור התכנית: אחת הטענות המרכזיות שהביא
הנתבע להגנתו, הייתה כי דף הפייסבוק אינו מוגדר כדף של תכנית טלויזיה ('\\0ו81 /יי!) אלא כ"דמות
ה אחרות ות טלויזי בניגוד לדפים של תכני "̂ ציבורית" (1801-6? 110נ111?). הנתבע הדגיש את הטענה, בקובעו (
אצל [הערוץ], הדף מוגדר כ-1116^ 6110*1?" (תגובת הנתבע, 54). לתמיכה במשמעות הרבה שמייחס הנתבע
הגדרת הדף משמעותית הן להגדרת הדף, הביא הנתבע את חוו''ד פרופ' קרין נהון, שקבעה באופן נחרץ ביי "
כדף שבבעלותו שלמר לרר ]ראה בדף, , ואף כ<"ה7בר ממחיש כי אף [הערוץ כלפי הציבור והן כלפי פייסבוק"

זיה" (חוו"ד נחון, 14-13). ת חטלוי ת מתכני ואשר עומד עצמאי

32. דא עקא, בשלב הראיות התברר כי טענות לחוד, וראיות לחוד. כך, התברר כי הלכה למעשה, ובניגוד גמור
; ע' 214, ש' 8110̂ \ד (ע' 209 ש' 28 - ע' 211 ש' 7 לטענת הנתבע, היה מוגדר הדף - לפחות עד שנת 2013 - כ-'
27-4). נזכיר כי אין מחלוקת על כך שמי ששלט בהגדרת הדף היה הנתבע עצמו. לפיכך, הגדרת הדף כ"תכנית

טלויזיה" מלמדת גם על הלך רוחו של הנתבע עצמו.
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33. אלא שהנתבע "שכח" לציין עובדה זו בפני פרופי נחון. אין ספק כי נוכח קביעותיה הנחרצות של פרופ' נהון
8110̂ /יד, היא לא בדבר משמעות הסיווג של דף הפייסבוק, אילו הייתה מודעת לעובדה כי הדף הוגדר כ-

הייתה מגיעה למסקנות בדבר זכויות הנתבע בדף הפייסבוק, אלא למסקנות הפוכות, התומכות בתביעה.
ודוק: גם בהקשר זה, כמו בהקשרים אחרים, העובדה שהנתבע שמע את עדותם של העדים הקודמים גרמה
לו ''להתאים" ו"להגמיש" את תשובותיו. כך, לאחר שהבין הנתבע שנחשף כי הדף הוגדר כ"תכנית טלויזיה",

לפתע טען כי "לא ייחס חשיבות" להגדרת הדף, וזאת על אף טענותיו בתצהירו ובחוו"ד נחון.
34. הנה כי כן, לא זו בלבד שהנתבע ניסה לבנות את הגנתו על נתון שהיה בשליטתו בתור מפעיל הדף (ולפיכך
אילו היה הדף מוגדר לכל אורך הדרך כ"דמות ציבורית" לא היה בכך כדי לסייע לו), אלא שלאמיתו של דבר
מהאמור עולה שלפי הגדרת הדף - שפרופ' נהון סברה שהיא נתון "משמעותי" - ואף לשיטת הנתבע עצמו,

מדובר בדף הפייסבוק של תכנית הטלויזיה.
35. דף הפייסבוק הוא הדף היחיד שמשמש את התכנית: אחת העובדות המרכזיות שאינה במחלוקת בהליך, היא
כי דף הפייסבוק הוא הדף היחיד שמשמש את התכנית. לתכנית אין דף פייסבוק אחר שמשמש אותה, ולא

היה לה דף אחר ששימש אותה לאורך חייה.
.- מהראיות שהביא הנתבע עצמו, התברר כי הטעם לכן שלא נפתח לתכנית דף נוסף, הוא ההגנה 36. יתרה מזו
שלתכנית כבר יש דף מצליח - הוא הדף שבמחלוקת. כך, כשנשאל בנזימן, מנהלו של הנתבע בשנים שבהן
ות,למה לא הקמתם דף לצינור?", תשובתו הייתה סבוק לתכני נפתח דף הפייסבוק, "וכשכן הקמתם דפי פיי
ה כבר דף מצליח" (ע' 125, ש' 15-14). אכן, טענת הנתבע לפיה מנהליו בערוץ היו מודעים לכך "כי הי ברורה .
שדף הפייסבוק הוא שלו, ואינו דף הפייסבוק של התכנית, התבררה - גם מטעם זה - כשגויה (בלשון המעטה).
37. לעומת זאת, כפי שצוין לעיל, הנתבע עצמו הפעיל מספר דפי פייסבוק נוספים, בין לשימוש אישי, ובין
; דף פייסבוק עסקי בשמו הפרטי (שלטענת הנתבע מוזג כיום לדף לשימוש מקצועי, ובתוך כך פרופיל אישי
; ודפים למיזמים שונים כגון "החזית". גם עובדה זו מלמדת אותנו כי הנתבע לא ראה את דף "הצנרת")

הפייסבוק ככלי לביטוי אישי - אלא כחלק מאמצעי הקשר של התכנית.
: הנתבע ביקש לתמוך את טענותיו בדבר הקשר הרופף כביכול בין התכנית לדף, 38. חוות דעתה של פרופי נהוו
באמצעות חוות דעתה של פרופ' נהון. דא עקא, כפי שהתברר במסגרת חקירתה הנגדית, חוות הדעת נסמכה
על מידע עובדתי חסר ולקוי שנמסר לפרופ' נהון על ידי הנתבע והמקורבים לו, ועל כן כל מסקנותיה של

חוות הדעת - ללא יוצא מן הכלל - אינן תומכות בטענות הנתבע, ורובן למעשה כלל אינן רלוונטיות.

39. להלן נציג את המסקנות שבחוו"ד נהון ואת הממצאים שהתבררו לגביהן:
(1) דף הפייסבוק שייך לנתבע מתוקף היותו האדמיו של הדף (ס' 7-1 לחוו"ד) .? מסקנה זו התבררה כבלתי
רלוונטית, שעה שפרופ' נהון הבהירה, בהגינותה, כי פייסבוק כלל אינה מתערבת בסכסוכים לגבי זהות
האדמין, וכי אין כל מניעה שהאדמין יועבר לנציגי הערוץ, וכך הס יהיו הבעלים לשיטת פייסבוק (ע' 141 ש'
22-15). יתר על כן, פרופ' נהון אישרה - את שממילא אינו במחלוקת - שתאגיד (ככזה) אינו יכול לשמש

כאדמין של דף עסקי, והאדמין חייב להיות אישיות בשר ודם, עם פרופיל פרטי.
: (2) דף הפייסבוק שונה ובעל אופי עצמאי מתכנית הטלויזיה: מסקנה זו נחלקת למספר מסקנות משנה

: כפי א. הגדרת הדף כ"דמות ציבורית" (ולא כ"תכנית טלויזיה") היא משמעותית (ס' 14-13 לחוו"ד)
שראינו הנתבע הכשיל את פרופ' נהון בכך שלא יידע אותה בעובדה שהדף הוגדר - למצער עד שנת

2013 - כ"תכנית טלויזיה". מסקנתה זו של פרופ' נהון תומכת אפוא דווקא בטענות הערוץ.

ב. בדיקה מדגמית של החפיפה ביו התכנים בדף הפייסבוק לעומת תכני התכנית (ס' 16-15 לחוו"ד): כחלק
ממסקנתה בדבר אופיו העצמאי של דף הפייסבוק, ביקשה פרופ' נהון לקבל נתונים על הקשר בין
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התכנים שבדף הפייסבוק לתכנים ששודרו בתכנית. למרבה הצער, בחקירתה עלה שהנתבע סיפק
לפרופ' נהון נתונים חלקיים ולא מהימנים, וגם בכך הכשיל אותה ושלל כל תוקף ממסקנותיה.

ראשית, פרופ' נהון טענה שביקשה לקבל את כל התכנים שיהיו רלוונטיים לתכנית (ע' 158, ש' 8-6),
ה אדם מעופף על רגליים" (ע' ה פוסט או שזה הי ה וידאו או שזה הי וכלשונה זה לא משנה"אק זה הי
160, ש' 22-20). דא עקא, התברר שהנתונים שהובאו לה היו חלקיים בלבד, וכללו אך ורק תכני וידאו
ששודרו בתכנית או קדימונים לתכנית, ובאופן גורף לא כללו פוסטימ או תכנים מסוג אחר, אף אם היו
קשורים באופן גרור לתכנית (!). כך, למשל, נשאל מר שפיר - שסיפק את הנתונים בפועל מטעם הנתבע
- כיצד הוחלט אילו נתונים להעביר לפרופ' נהון ואילו לא. מתשובתו עלה שכל מה שהנתבע או באי-
[ ה, [קרי זי ת הטלוי סבוק מקורם בתכני לבדוק כמה קטעים שעלו לפיי כוחו ביקשו ממר שפיר הוא "
ה" (ע' 200, ש' 8-6). לאחר מכן מר שפיר אף חידד את תשובתו ולשאלת בית זי ת הטלוי ששודרו בתכני
הדין הבהיר שאף אם היה פוסט שעסק בנושא ששודר במישרין בתכנית, או בנושא הקשור לנושא
ששודר בתכנית, הוא לא נלקח בחשבון במסגרת נתוני הבדיקה המדגמית לקשר בין התכנית לדף (ע'
; ע' 206, ש' 23-21). ברי אפוא כי ממצאיה של פרופ' נהון נשענו על מידע ; ע' 202, ש' 30-27 200, ש' 20-18

חלקי ומטעה שנמסר לה על ידי הנתבע - ועל כן אין להן כל תוקף.
מעבר לכך, לא נגזים אם נאמר שהתנהלות זו - ספירת כלל הפוסטים ב"מכנה" וספירת קטעי וידאו
; דיונים על נושאים ששודרו בתכנית בלבד ב"מונה" (תוך התעלמות מתכנים אחרים - פוטטים
; תכנים הקשורים לערוץ ולאו דווקא לתכנית) - מעידה על חוסר תום לב מצד הנתבע. שסוקרו בתכנית
שנית, במהלך העדות התברר שגם החודשים שבהם בוצעה הבדיקה המדגמית, הם חודשים
סלקטיביים שנבחרו על ידי הנתבע, וללא כל פיקוח של פרופ' נהון (ע' 163, ש' 30-28). פרופ' נהון לא
בחנה האם מדובר בחודשים המהווים מדגם מייצג (והא ראיה, גם בין החודשים שנבחרו - ומבלי
להיכנס לעיוות שנוצר מאופן הבדיקה המבוסס על קטעי וידאו בלבד - יש פער גדול בין החודשים).
יתרה מזו, לשיטת מר שפיר, החודשים הללו נבחרו באופן "די אקראי" (ע' 200, ש' 28-27). במצב כזה

ראוי היה לצפות לבדיקה מעמיקה יותר.
שלישית, הנתונים שנמסרו לפרופ' נהון מסתכמים במייל לקוני (ת/1). הם אינם כוללים צילומי מסך
או סרטונים של ה"ממצאים" המדגמיים, ואינם כוללים נתונים בדרך שיטת הבדיקה שבוצעה, על מנת
שאלו יוכלו להיבחן על ידי הערוץ או על ידי בית הדין. הנתבע ככל הנראה מצפה שבית הדין יקבל את
המייל שכתב מר שפיר כ"תורה מסיני", שעליה אין עוררין, אולם אין זה ראוי. ברי אפוא כי אף אם
; ואף אם היו נבחרים חודשים שמהווים מדגם מייצג - גם אז היה על שיטת הבדיקה הייתה ראויה

הנתבע להציג את הנתונים עצמם, ולא להסתפק בשורת מלל לקונית.
ודוק: בהקשר זה לא למותר להעיר שלשיטת הערוץ ראוי היה שפרופ' נהון לא תסתמך באופן עיוור על
12-11), כדי , עי 161, הנתונים שנמסרו על ידי הנתבע, מבלי שערכה בדיקות מספקות (ע' 137, ש' 21-13
לבחון אם הנתונים שקיבלה תואמים את המציאות או תואמים לדרישותיה. לזכותה של פרופ' נחון
עומדת העובדה כי הזמן שעמד לרשותה להכנת חוות הדעת היה קצר לדבריה - לא ניתן לומר זאת על
הנתבע, אשר היכרותו עם העובדות אינטימית והוא שבחר מה להציג לפרופ' כהון ומה להסתיר ממנה.

ג. השוואת מספר העוקבים למספר הצופים (ס' 19-17 לחוו"ד): פרופ' נהון הוסיפה וטענה כי נתון נוסף
שתומך במסקנתה עניינו בכך שמספר העוקבים בדף הפייסבוק גדול ממספר הצופים בתכנית, וזאת

: בניגוד לתכניות אחרות. גם מסקנה זו התבררה כבלתי-רלוונטית לענייננו
ראשית, כפי שהתברר במסגרת החקירות, בעוד שחישוב מספר הצופים בתכנית נעשה על בסיס
; הרי שמספר ה"עוקבים" או מספר ה"לייקים" לדף נקודתי, קרי הצופים בתכנית נתונה בלבד
הפייסבוק הוא מתמשך ומצטבר, קרי כאשר אדם לוחץ "לייק" על דף הפייסבוק, הוא יישאר עוקב
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לנצח, אלא אם יחליט להסיר עצמו או יוסר על ידי האדמין (ע' 164 ש' 24 - ע' 165 ש' 13). בנסיבות אלה,
השוואת המספרים היא מטעה, שכן נוכח העובדה שהתכנית שודרה משך שנים רבות, די בכך ששיעור
קטן (נניח, 100/0) מהצופים שלה אינם קבועים אלא משתנים, אזי יימצא שבמהלך השנים הללו צפו
בתכנית מיליוני אנשים, שהם רבים מעוקבי הדף. ואכן קשה להניח כי ישנם רבים מצופי הטלוויזיה
במדינת ישראל שבשלב זה או אחר של חיי התכנית לא צפו בה לפחות פעם אחת. אילו היה כפתור

"לייק" בטלוויזיה, יש לשער שמספר ה"עוקבים" שלה היה גבוה ממיליון.
שנית, מסקנתה של פרופ' נהון אינה עולה בקנה אחד עם ממצאים לגבי תכניות אחרות שעוסקות
בתכני רשת. כך, פרופ' נהון הדגישה את העובדה שבעוד שבתכניות טלויזיה טיפוסיות לטענתה, מספר
הצופים עולה על מספר האוהדים, אזי ב"צינור" היחס הפוך. דא עקא, כאשר עומתה פרופ' נהון עם
; ע' תכנית אחרת העוסקת בתכנים ברשת - "חי בלילה" (שפרופ' נהון הודתה שהיא אכן תכנית רשת
166, ש' 21-12) - התברר שגם בה, כמו ב"צינור", מספר האוהדים עולה על מספר הצופים, ובוודאי
שאינו נחות משמעותית ממספר הצופים, כמו בתכניות טלויזיה "טיפוסיות" (ראו למשל ת/3). יצוין, כי
פרופ' נהון לא ערכה את ההשוואה ביחס לתכניות העוסקות ברשת האינטרנט, אלא השוותה את
"הצינור" לתכניות אחרות, בעיקר תכניות חדשות, בהן הממשק בין התכנית ובין הפייסבוק, משמעותי

הרבה פחות מאשר בתכנית "הצינור".
ד. השוואת לוגו התכנית לתמונות הפרופיל בדף הפייסבוק (ס' 20 לחוו"ד): פרופ' נהון עצמה - לאחר שלא
הצליחה לענות לשאלות שונות על הדמיון בין הלוגואים, ועל הסיבה שבחרה לוגואיס מסוימים
והשמיטה אחרים ו/או בחרה להשמיט את תמונות הרקע (ה-0103ו1ק ץ0/י00) - אמרה בפה מלא כי היא
אינה מעידה כמומחית להשוואת לוגו: "ש. את לא נמצאת פה כמומחית להשוואת... לוגואים נכון?.
ת. ברוך השם לא" (ע' 178 ש' 31-28). די בכך אפוא כדי להפריך את הניסיון להתבסס על חוו"ד נהון
בדבר הקשר (או היעדר הקשר) שבין הלוגו של דף הפייסבוק לבין הלוגו של התכנית. נוסיף כי בהקשר
זה טענה פרופ' נהון ש-"בדפי פייסבוק של תכניות טלויזיה, מקובל כי לוגו דף הפייסבוק ולוגו התכנית,
חד הם". לא ברור מניין מסיקה פרופ' נהון שכך "מקובל", שעה שלא הביאה לכך ולו אסמכתא אחת
לתמיכה בטענה זו, אולם - כאמור - ממילא אין בטענה דבר. בסופו של דבר די אם נעיין בתמונות
הפרופיל בדף הפייסבוק (ת/4) ובתמונות הרקע של דף הפייסבוק (ת/5) על מנת לעמוד על הקשר ההדוק
בין הדף ובין התכנית. כך, בין היתר, סמל התכנית שימש כסמל הדף משך זמן רב ובהמשך כלל סמל
; בשלב כלשהו, תמונת הרקע של הדף כללה את סמל התכנית הדף את שעת השידור של התכנית

; ועוד. (כנראה החל מהמועד שבו הוחלף סמל הדף)
(3) עבור הנתבע, דף עסקי עדיף על פרופיל אישי (ס' 27-25 לחוו"ד): תחילה יובהר שכלל לא ברורה המסקנה
האמורה, וכיצד היא משפיעה על ההכרעה בהליך דנא. השאלה מה "עדיף" לנתבע היא שאלה שלנתבע
להחליט בה, ובכל מקרה אינו מעניינו של הערוץ. מעבר לכך, פרופ' כהון לא ציינה בחוות דעתה שלנתבע יש-

גם-יש דף עסקי, ולא רק פרופיל אישי, ולא נתנה לכך הסבר מספק (ע' 179, ש' 24-14).

40. לכל האמור לעיל יש להוסיף את העובדה שפרופ' נהון לא מסרה בחוות דעתה אסמכתאות ותימוכין כלשהם
לטענותיה ולא ידעה להצביע על כאלה גם כשנשאלה על כך. כך למשל, מתייחסת פרופ' נהון ל"מאפיינים
השכיחים" של דפי פייסבוק של תכניות טלויזיה (ס' 9 לחוו"ד). אולם, על אף שלשיטתה טענותיה מתבססות
על ספרות מחקרית, היא לא הצליחה להצביע ולו על מחקר אחד או מאמר אחד (!) שמבסס את טענותיה (ע'

ע' 153 ש' 20). - 152 ש' 20
אין צריך לומר כי על המומחה לפרט כבר בחוות הדעת את האסמכתאות שעליהן הוא מתבסס (תקנה 134א
לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984), והטעם לכלל זה הוא מתן אפשרות לצד שכנגד לבחון את
האסמכתאות ולהתמודד עימן, לבל תהיה חוות הדעת בבחינת "כתב פתשגן" (ראו למשל ע"א 3079/08 מדינת
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ישראל ני הקדש הייטנר, פס' 31 (4.7.2012)). עוד נציין כי כאשר ביקש הערוץ, מספר שבועות לפני הדיון, לקבל
את האסמכתאות עליהן התבססה חוות הדעת, העבירו ב"כ הנתבע את מסמך הבדיקה המדגמית שערך מר
שפיר, וציינו שאלה הן כלל האסמכתאות (וראו גם: עי 133, ש' 19-2). אכן, מומחה המעוניין שחוות דעתו תזכה
למשקל כלשהו, צריך להראות שחוות דעת זו מבוססת על אסמכתאות נאותות, וצריך לאפשר לצד שכנגד

להתמודד עימן. במקרה דנא, שני האלמנטים הללו לא התקיימו.

41. בשולי הדברים נוסיף שספק אם מומחיותה של פרופ' נהון � אשר אין עליה חולק - נוגעת לנושאים השנויים
במחלוקת. בכל הכבוד, תחוס הרשתות החברתיות הוא רחב, ואין דומה דיון בחופש הביטוי ברשתות
החברתיות או ב"פוליטיקה של הרשתות החברתיות" (תחומים בהם כותבת נהון), לנושא בו עוסק התיק דנא,

קרי שימוש ברשתות חברתיות בממשק עם תכניות טלוויזיה מסחריות.

42. לסיכום נקודה זו, הנתבע הביא את חוו"ד נהון כראיה מרכזית לתמיכה בטענותיו. דא עקא, במהלך הדיון
בתיק התברר שחוות הדעת - על כל ממצאיה ומסקנותיה ללא יוצא מן הכלל - אינה רלוונטית ואינה

תומכת בטענות הנתבע.

43. קשר דו-כיווני ביו הדף לביו התכנית: טענה נוספת של הנתבע היא כי גם הקשר הענייני בין התכנית לדף הוא
קלוש. אולם, בניגוד לטענת הנתבע, במסגרת דיון ההוכחות התברר שלא זו בלבד שמדובר בקשר הדוק
ואינטנסיבי, אלא שגם אופי הקשר מלמד על כך שמדובר בדף של התכנית, וכי הדף והתכנית פועלים למעשה
באופן שלוב. זהו גם ייחודה של התכנית, שעוסקת בתכני רשת, ונסמכת על קשר עם עוקביה. לשם הנוחות,
ואף שכאמור מדובר בקשר שלוב שקשה להפרידו, נראה כי הקשר מתקיים ב"שני הכיוונים" - קרי, התכנית
מקדמת את הדף, ולצד זאת הדף מקדם את התכנית. מטבע הדברים, במהלך הדיונים הוצגו רק חלק

מהקשרים שבין הדף לתכנית, אולם די בהם כדי לחייב את המסקנה שדין טענת הנתבע להידחות.
; אחת הדרכים המרכזיות שבהן הדף קידם את התכנית, היא שדף (1) אופנים שבהם הדף מקדם את התכנית
הפייסבוק היה מקור לתכנים רבים ששודרו בתכנית. כך, למשל, הנתבע פרסם סרטון המראה כיצד פוסטים
מדף הפייסבוק הופכים לאייטמים בתכנית, ואף עודד את הגולשים להציע תכנים בדף הפייסבוק שיוצגו
; ע' 235, ש' 7-5). בהקשר זה יצוין כי לפחות ; סרטון "איך פוסטים הופכים לאייטמים" בתכנית (עי 251, ש' 30-27
במקרה אחד התנצל הנתבע בפני הגולשים בדף (דאז במתכונת של "קבוצה") על כך שלא נתן קרדיטים לכל

; ע' 285, ש' 4-1). הגולשים ששלחו סרטונים אשר הופיעו בתכנית (ת/22

יתרה מזו, בהליך הוכח שדף הפייסבוק הוא כלי עזר מרכזי לאיסוף תכנים לתכנית, ושלחברי מערכת
; עוד הוכח שהדף ; ע' 194, ש' 15-6) התכנית היה ''סידור עבודה" לגבי איסוף מידע ממסרי הגולשים בדף (ת/9
; ת/4 [הכולל תמונות פרופיל שמקדמות את שעת השידור של שימש לקידום צפייה בתכנית (למשל ע' 230, ש' 21-1
; ליצירת קשר ; ע' 248, ש' 6-4) ; ע' 256, ש' 25-18 •, ת/13 ; למשלוח הודעות לגבי התכנית (ת/17 ן וכיו"ב) התכנית]
2). עוד יצוין, ואין על כך ; ע' 249 ש' 22 - ע' 250, ש' 5 ; ואף לבחירת מגישת התכנית (!) (ת/15 עם הגולשים
חולק, שקטעים מתכנית הטלויזיה וקדימונים של התכנית הועלו לדף הפייסבוק. כמו כן, לכל אורך הדרך
צוינו בדף (בלשונית ה"אודות" (*01כ31)) מועדי שידור התכנית, וכן הפניה לצפייה במשדרי התכנית באתר

; ת/11). האינטרנט של הערוץ או של התכנית (נספח 3 לכתב התביעה

(2) אופנים שבהם התכנית מקדמת את הדף: גם ב"כיוון" זה קיים קשר בין התכנית לדף. כך למשל, נושאים

; שסוקרו בדף קיבלו ביטוי וסיקור נרחב בתכנית (ראו על כך בהרחבה, בהתייחסות לפרויקטים המשותפים)
כמו כן, "הישגים" של דף הפייסבוק - למשל הגעה ל-100,000 לייקים או מיליון לייקים - סוקרו ו"נחגגו"
; סרטון "100,000"). בהקשר זה יצוין כי הסיקור לא נעשה רק ; ע' 246, ש' 10-6 בתכנית (למשל, ע' 219, ש' 32-30
במסגרת התכנית, אלא גם במסגרת תכניות אחרות בערוץ, לרבות חדשות 10 (ע' 114, ש' 23-20). בנוסף, תכנית

; ע' 234, ש' 15-11). ; סרטון מדגמי הטלויזיה הפנתה את הצופים לדף הפייסבוק של התכנית (ת/16
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44. ודוק: במסגרת כתבה על תכנית "הצינור", שנעשתה ברשת טלויזיה צרפתית ובה רואיין הנתבע, נטען,
והנתבע אישר זאת, שהתכנית היא "שילוב בין תחקירי טלויזיה להפעלת גייסות של מאות אלפי לייקים
שתות החברתיות" (ע' 236, ש' 17-15). עתה, מטעמים מובנים, טוען הנתבע כי הדף הוא בעל אופי עצמאי בר

ואינו קשור לתכנית, אולם כאמור בטענה זו אין ממש, אף בראי אמירותיו הקודמות של הנתבע עצמו.
45. הנתבע העלה שתי טענות תשובה. טענה אחת הסתמכה על ה''בדיקה המדגמית" שערך הנתבע (וצוטטה גם
בחוו"ד נחון). לעיל הראינו מדוע בדיקה מדגמית זו אינה מסייעת לנתבע, שעה שנסמכת על מסד עובדתי
חלקי ומעוות, הכולל רק קטעי וידאו ששודרו בתכנית והועלו לדף הפייסבוק. טענה נוספת של הנתבע הייתה
שהערוץ צריך היה (בזמן הקצר שנדרש להכנת התביעה ולהגשת הסעד הזמני) להביא דוגמאות מ-1,700
תכניות אודות הקשר בין התכנית לדף. זוהי טענה מופרכת, נוכח העובדה שהערוץ הביא ראיות של ממש -
באיכות ובכמות - לסוגיה זו. הנה כי כן, נוכח העובדה שהנתבע הוא שטען שהקשר בין התכנית לדף היה
; ונוכח העובדה שהערוץ הביא די והותר מקרים כדי "להרים את הנטל" (שממילא בטענה זו אינו מוטל רופף

; ונוכח העובדה שהנתבע לא הביא כל ראיה ממשית לסתור - דומה שהמסקנה ברורה. עליו אלא על הנתבע)
46. ה"פרויקטים החברתיים" - סיקור משולב בתכנית ובדף הפייסבוק: דוגמה נוספת להפעלה של הדף במשולב
עם התכנית מצויה דווקא בפרויקטים החברתיים שכוסו בדף, ואשר בהם ראה הנתבע כתומכים בטענתו.
הנתבע טען כי על אף שהדף שימש את הנתבע לפעילויותיו המקוונות, "בין אם בגדר התכנית ובין אם מחוץ
לה", הרי ש"הדף שימש כל העת גם, ובעיקר, להצגת תכנים ומאבקים שהמשיב חרט על דגלו וביקש לקדמם"
(תגובת הנתבע, ס' 64.1). אלא שבמהלך הדיונים התברר שכל אותם "תפנים ומאבקים" שודרו וסוקרו -
באופן סימולטני - גם בתכנית, ולמעשה מדובר בפעילות שלובה. כך, מר שפיר הודה כי הפרויקטים,
שלגביהם טען הנתבע כי הם תוכן עצמאי של דף הפייסבוק, סוקרו, ובהרחבה, במסגרת התכנית (ע' 206, ש'
... בתעתיק טלויזיוני" 18-12). גם הנתבע עצמו הודה בכך, וטען שכל הפרויקטים זכו ל"סיקור" או ל"שכפול
(ע' 285, ש' 10-7). יוער, כי הנתבע לא הביא דוגמה לפרויקט אחד (ובוודאי שלא בראיות) שסוקר בדף
הפייסבוק ולא סוקר בתכנית הטלויזיה. לכך יש להוסיף את העובדה שתמונות הפרופיל בדף הפייסבוק
; ראו ת/4). אם ; שבוע הקנאביס תאמו, ככלל, את התקופות שבהן סוקרו הנושאים בתכנית (למשל, שבוע הנכים
; להיפך - אותם פרויקטים כן, הנתבע לא הראה שדף הפייסבוק הוא בעל תוכן עצמאי ונפרד מהתכנית

שעליהם נסמך הנתבע, היו כאלה שסוקרו באופן משולב בתכנית ובדף הפייסבוק, בקשר הדדי ברור.

47. ודוק: כחלק מטענתו לפיה דף הפייסבוק קידם את ענייניו הפרטיים של הנתבע, נטען כי אתר 'התולעת'
סבוק" (תגובת הנתבע, 64.3). אלא שגם טענה זו אין בה ת) בדף הפיי ותכניו "קיבלו כיסוי משמעותי (יחסי
ממש. הנתבע לא הביא ולו ראיה אחת - צילום מסך או כל ראיה אחרת - לכך שתכני אתר 'התולעת' קיבלו
כיסוי כלשהו בדף, למעט אזכור שמו בחלק ה"אודות" של הדף. חשוב מכך - בכל הנוגע לאתר 'התולעת' פעל
הנתבע בידיעת מנהלי הערוץ, לאחר שביקש (וקיבל) את אישורם, וגם הנתבע מודה בכך. הנתבע ידע היטב כי
פרויקט "פרטי" כזה, אינו יכול להתנהל אלא באישור מפורש על מעסיקיו, ותוך הבנה של שני הצדדים בדבר

בעלותו בפרויקט. כך או אחרת, ברי שאין הדבר מצדיק את הטענה שהזכויות בדף שייכות לנתבע.

-. במהלך הדיון התברר שגם הנתבע התגאה והדגיש את 48. הנתבע עצמו הדגיש את הקשר ביו הדף לביו הערוץ
ות הקשר שבין התכנית לבין הדף. כך, במהלך עדותו אישר הנתבע כי בעבר טען שדף הפייסבוק "בדרך להי
הפייסבוק הכי גדול של ערוץ 10" (ע' 257, ש' 10-8). אכן, הנתבע משנה את טענותיו והתנהלותו בהתאם
למטרות המיידיות שהוא מבקש להשיג. בהליך דנא הוא מבקש להראות מדוע דף הפייסבוק אינו כמו דפי
פייסבוק של תכניות טלויזיה אחרות, ומנסה למצוא הבחנות מן הגורן ומן היקב. דא עקא, בזמן אמת, הציג
. יצוין שהנתבע ביקש "לתרץ" זאת בטענה שהסיבה הכי גדול של ערוץ 10" הנתבע את דף הפייסבוק כרף "
ם ה, כמו שאומרי בוא נאמר קטגורי להצגה זו היא שתכניות אחרות מהוות עבורו "מוקד להשוואה" וכן "
ות אינטרנט"1 (ע' 257, ש' 15-11). לא יכולנו / יאנחנו הדף הכי גדול מבין תוכני יאנחנו דף החדשות הכי גדול
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לומר זאת טוב יותר� גם לנתבע היה ברור בזמן אמת כי דף הפייסבוק מושא ההליך, הוא דף תכנית, באותה
קטגוריה כמו אחיו ואחיותיו בתכניות האחרות. ככזה הוא בוודאי שייך לערוץ.

: עוד טוען הנתבע כי לאורך השנים ניהל את דף הפייסבוק לבדו, ואף טען שסירב 49. אופו ניהול דף הפייסבוק
לבקשת הערוץ למנות אדמין נוסף מטעם הערוץ. טענה זו הוצגה באופן מטעה, וממילא אינה מועילה לנתבע.

ראשית, הערוץ אינו חולק על כך שהנתבע ניהל את הדף. דא עקא, הנתבע פעל בדף הפייסבוק בתור עובד
הערוץ וכחלק מהעבודה בערוץ. הדף הופעל גם על ידי אחרים (כגון מר שפיר), וגם הם עובדי הערוץ.

שנית, כפי שהובהר בעדותו של מר הלדמן, בערוץ ניתנת אוטונומיה מלאה למערכות התכניות השונות כיצד
לפעול, עם מי לעבוד ואילו תכנים לשדר. מן הראוי להזכיר שמאחר שמדובר בתכנית רשת, שעוסקת בין
היתר בנעשה בפייסבוק, דף הפייסבוק בענייננו הוא כלי עיתונאי מן המעלה הראשונה, ומטבע הדברים ניתנה
לנתבע אוטונומיה מלאה להפעילו (זה גם הטעם שבגללו לא היה צורך בהצבת מפעילי עמוד נוספים מטעם
הערוץ, המתמחים בהפעלת דפי פייסבוק, שהרי אין חולק כי במערכת הצינור כבר פעלו מומחים לתחום).
יצוין כי הנתבע, בראיונות שנתן בתקשורת, שיבח את החופש העיתונאי שניתן לו בערוץ. יש להצר על כך

שהוא עתה מנסה להפוך את היוצרות ולהשתמש בחופש הזה נגד הערוץ.
שלישית, טענת הנתבע כאילו הוא ''סירב" לבקשות הערוץ למנות אדמין, אינה נכונה. כפי שהראה הערוץ
כשהוצגה השיחה המלאה בין הנתבע לבין מר הלדמן (ת/23), התברר שלמעשה הנתבע השיב כי "א*/ בעיה"
; ע' 59, ש' 32-29), הסבריו של הנתבע - לפיו זו הייתה דרכו המנומסת לסרב - אינם מתיישבים (ע' 289, ש' 16-8
עם תוכן הודעותיו. יתר על כן, מר הלדמן הסביר שבאותה עת - כשהנתבע בל נשכח היה עובד הערוץ ממילא
והסכסוך כאן טרם נחזה - הוא לא ראה צורך לאכוף על הנתבע את המינוי, גם מאחר שממילא אינו מתערב

; ע' 64 ש' 30 - ע' 66 ש' 18). (והערוץ בכלל נמנע מהתערבות) בהחלטות תוכן של עורכי תכניות (ע' 60, ש' 20-12
50, אם הנתבע סבר שדף הפייסבוק שלו, ניתן היה לצפות ממנו שכאשר מבקשים ממנו למנות אדמין נוסף, הוא
יבהיר שבוודאי שהוא מסרב שהרי הזכויות בדף הם שלו. גם אם הנתבע לא רצה להתעמת עם מעסיקיו, הרי
אם לכאורה ברור כי הדף הוא מיזם פרטי בבעלות הנתבע ואינו שייך לערוץ, לא הייתה כל בעייתיות באמירה
כזו מצידו, ולו גם בנימוס המתחייב. בכלל - בכל ההליך דנא לא הראה הנתבע ולו בדל ראיה לכן שהוא טען
אי פעם, קודם להודעתו על עזיבת הערוץ - בפני מאן דהוא, ובוודאי בפני אנשי הערוץ - שהדף שיין לו

. באופן פרטי, או כי אינו שיין לערוץ. התנהלות זו אומרת דרשני

51. במאמר מוסגר, נעיר שהנתבע עט כמוצא שלל רב על אמירות של מר יוכפז, במסגרת תכתובות ביניהם, לפיהן
הציע לנתבע לפרסם תכנים "בפייס שלך" או "אצלך בעמוד" (תגובת הנתבע, 59.9-59.8). מעבר לעובדה שאין
באמירות אלה ולא כלום (ע' 268, ש' 18-16), אלא שגם בעניין זה, כשהתגלו השיחות במלואן והתבררה מהותן,
עלה שהאמת היא שונה מכפי שניסה הנתבע לצייר. כך, בתכתובות שצורפו (ת/18-ת/20), עולה כי הנתבע שואל
ומתייעץ עם מר יוכפז כיצד לפרסם נושא מסוים, והאם יש לפרסמו גם בפייסבוק, ואף שואל את יוכפז -
ת או לפייס". עוד עולה מהתכתובות כי לא זו בלבד שאין יסוד לטענה לתכני לגבי נושא אחר - אם להעלותו "
שלמר יוכפז אין סמכות לגבי הפייסבוק, אלא שאם הוא מחליט לעשות כן - יש לו את "המילה האחרונה".
יתרה מזו, באחד המקרים (ת/20) הציע מר יוכפז לפרסם נושא פלוני דווקא בדף הפייסבוק. הצעה זו מלמדת
אף היא על כך שמר יוכפז היה בדעה שדף הפייסבוק הוא של הערוץ וחלק מכלי העבודה שלו, שהרי לא היה

עושה כן לו סבר שמדובר בדף פייסבוק השייך לנתבע באופן פרטי ואינו קשור לערוץ.

52. ב"נאומיו" של הנתבע על גבי הדוכן, הוא ניסה לטעון כאילו התכנית לא הייתה אלא סרח עודף לדף
הפייסבוק. אלו כמובן דיבורי סרק, אשר אינם מבוססים על דבר וממילא אינם רלוונטיים להכרעה בתיק זה.

53. סיכום נקודה זו: הנה כי כן, ממכלול האמור לעיל עולה כי הנתבע לא הצליח להראות את טענתו לפיה הקשר
בין התכנית לבין הדף הוא רופף. למעשה הוכח ההיפך הגמור - הקשר הסימביוטי בין התכנית לבין הדף אינו

רק אינטנסיבי והדוק, אלא מתייחס ללב-ליבם של הנושאים שנדונו בתכנית ובדף.
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ך. הערות קצרות נוספות על ראיותיו של הנתבע
54. במהלך ניהול התיק התברר שמר לרר נערך להליך משך חודשים רבים (כפי שניתן ללמוד למשל מהמועדים
שבהם מר שפיר ובנזימן נתנו תצהיריהם), במהלכם אסף ראיות, תצהירים וחוות דעת, וזאת לרבות כאשר
ניהל (לכאורה) מו"מ עם הערוץ על תנאי עזיבתו, כולל בנושא דף הפייסבוק. על אף שהנתבע הכין עצמו

להליך מבעוד מועד, בעת ניהול ההליך התברר שהראיות שהביא אינן תומכות בו כלל ועיקר.
55. כפי שצוין לעיל, עדותו של מר בנזימו. אינה תומכת בעמדתו של הנתבע, אלא רק מחזקת את העובדה
שהעבודה על הצינור נעשתה במסגרת תפקידו והסכם העבודה של הנתבע ומפריכה את הטענה שהנתבע הוא
הבעלים של השם הצינור ופורמט התכנית. כפי שראינו, גם חווה"ד של פרופי נהוו אינה תומכת בנתבע, מאחר
שהיא בחלקה לא רלוונטית ונסמכת על מידע מטעה שנמסר לפרופ' נהון ע"י הנתבע, ובחלקה האחר תומכת
דווקא בטענות הערוץ. עדותו של מר גלבוע גם היא אינה מועילה לנתבע, שכן במהלך עדותו התברר שאין לו
ידיעה בשאלות מרכזיות. כך, גלבוע הצהיר שאין לו כל מושג מאין הגיעו הסרטונים ששודרו בפינה. התובעות
הראו שלמצער חלק מהסרטוניס, לרבות מתקופתו של גלבוע (או בסמוך לכך), מקורם בדף הפייסבוק (למשל
ת/22). דוגמה נוספת היא שעל אף שטען בתצהירו כי בקשות להעלות תכנים לדף הפייסבוק נדרשו לאישורו
של הנתבע, גלבוע לא יכול היה להצביע ולו על בקשה אחת הזכורה לו. אף עדותו של מר שפיר אינה משפרת
; את מצבו של הנתבע. כך, הצהיר מר שפיר שהנתונים שהתבקש למסור (ע"י הנתבע) לפרופ' נהון הם חלקיים
; הצהיר כי מפעילי הדף היו עובדי הראה שגם תפקידו שלו שונה לאורך השנים מבלי ששונה חוזה ההעסקה
הערוץ, ואף כי מערכת התכנית הפעילה את דף הפייסבוק במסגרת "סידור העבודה" הקבוע; ועוד. עדותו של
הנתבע עצמו, הייתה חסרת תועלת ברובה. כשמנפים את ה-"נאומים" שנשא הנתבע על הדוכן (אשר אינם

רלוונטיים לשאלות שבמחלוקת), יוצא שהנתבע אישר, ככלל, את כל הראיות והטענות שהעלה הערוץ.
56. לאמור לעיל בדבר הראיות שהביא הנתבע, יש להתייחס גם לראיות שנמנע מלהביא. כאמור לעיל, הנתבע לא
הביא כל ראיה לגבי "הכספים" שלטענתו הוציא עבור הפעלת הדף - על אף שטען שכל הכספים עברו דרך
רואה החשבון שלו ועל כן הראיות לכך לכאורה בהישג ידו. ולא פחות חשוב - כאמור, הנתבע לא הביא ולו
ראיה אחת המראה שבזמן אמת טען בפני מאן דהוא (ובוודאי לא בפני הערוץ) שדף הפייסבוק הוא שלו

באופן פרטי ולא של התכנית או של הערוץ, אלא נזכר להעלות את הטענה אגב עזיבתו את הערוץ.

חלק שלישי: השראה מהמשפט המשווה
57. למיטב ידיעת התובעות, טרם נדונו בישראל מקרים העוסקים בסוגיה שבה עוסק הליך זה - זכויות שימוש
בחשבונות ברשתות חברתיות המשמשים עסקים. גם בעולם הגיע הנושא לפתחם של בתי המשפט רק בשנים
האחרונות והפסיקה והספרות בעניין מועטים. על אף האמור, סבור הערוץ שניתוח הפסיקה והספרות

המחקרית תומכים גם הם בקבלת עמדת הערוץ.
58. המחלוקות בהן נתקלנו עד כה, בהן עובד ומעביד חלוקים בדבר זכויות השימוש בחשבון (זתטסססג) ברשת
חברתית, נעוצות בשאלה האם מדובר בחשבון שהשימוש הדומיננטי בו הוא שימוש אישי של העובד, בבחינת
כלי לביטוי חייו ואישיותו { או שימוש עסקי במסגרת העבודה. טרם נתקלנו בעובד שמעז לטעון שהחשבון
, אך שייך ל"עסק פרטי" שהוא ניהל בתוך עסקו של המעביד, תוך שימוש שבמחלוקת הוא אמנם עסקי
בעובדים אחרים ובמשאבים נוספים של המעביד ותוך שימוש בשם השייך למעביד! זו טענה בלתי סבירה
ביחסי עבודה נורמליים ותקינים, וברור שאינה נכונה עובדתית (וממילא אינה יכולה להקנות זכות משפטית).

,01x1 16 ת1 1x0, 52813.11. 59. מכל מקום, מקרה קרוב במאפייניו למחלוקת בענייננו, נדון לאחרונה ב-(2015) 359
("עניץ 0x0"). באותו מקרה נקבע שהזכות בחשבונות המדיה החברתית של בית העסק, ובפרט דף
הפייסבוק העסקי שלו, מוקנית למפרק של בית העסק, ולא לבעליו הקודם, ולפיכך הבעלים הקודם חויב
למסור את הסיסמאות לחשבון. על מנת להכריע בשאלת הבעלות, בחן בית המשפט את מכלול האינדיקציות
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העובדתיות הרלוונטיות, ומצא שמרביתן תומכות בייחוס הבעלות לבית העסק (ולא לבעליו הפרטי). בתוך
כך, נתן בית המשפט משקל רב לשמו של דף הפייסבוק וקבע כי הוא מקים חזקו? שמדובר בדף השייך לבית
העסק. בית המשפט המשיך וקבע שגם יתר האינדיקציות מחזקות מסקנה זו, ובכלל זאת נתן דעתו לעובדה
; ; לכך שהדף מקושר לאתר האינטרנט של בית העסק וכולל תכנים עסקיים שהדף הוא עסקי ולא פרטי
וכיו"ב. קביעות אלה נכונות בענייננו ביתר שאת, שכן לא זו בלבד שבענייננו האינדיקציות מצביעות באופן
מובהק הרבה יותר על זכותו של הערוץ, אלא שבאותו מקרה דובר בבעלים של בית העסק, ואילו בענייננו
הנתבע היה עובד שכיר בערוץ, אשר השתתף בהפקת והגשת התכנית "הצינור", שבשמה נפתח דף הפייסבוק.

60. נושא הבעלות בחשבונות מדיה חברתית, ודפי פייסבוק בפרט, לרבות בהקשרי עובד-מעביד, נדון גס במספר
מועט של מאמרים, המתייחסים להיבטים השונים של הסוגיה. לאחרונה, ובעקבות שורה של מקרים מעטים
שנדונו בפסיקה (ובפרט עניין 0x^1, וכן פסקי הדין שצוטטו בתגובת הנתבע, ואליהם נתייחס בהמשך),
פורסם מאמר המבקש להציע מסגרת תיאורטית לבחינת סכסוכי בעלות בדפי פייסבוק, שנסמכת על מבחן
518). בשלב הראשון, נבחנות אינדיקציות ראשוניות - המתייחסות 1̂, לעיל ה"ש 1, בעמ' 515, דו-שלבי (ראו 10016
; סוג הדף למאפיינים הבסיסיים של הדף - שמקימות חזקה לגבי זהות המורשה. בכלל זאת, נבחן שם הדף
, ולאחר שכבר קמה חזקה ; והקשר בין הדף לבין אתר האינטרנט של המעסיק. בשלב השני (עסקי או פרטי)
לגבי זהות המורשה, יידרש הצד שכנגד להביא ראיות לסתור, שעניינן אופי השימוש בדף, ובכלל זאת האם
; ועוד. לאחר ; הגישה לחשבון ; מה היה אופי הנושאים שפורסמו בדף העובד הפעיל בנוסף גם חשבון פרטי

פריסת המסגרת הנורמטיבית, בוחן באמצעותה המחבר את המקרים שנדונו בפסיקה.
61. יישום המבחן הדו-שלבי האמור (שלמיטב בדיקתנו משמש כמסגרת התיאורטית היחידה, ולמצער
הרלוונטית ביותר) על ענייננו, מחייב את קבלת התביעה. בענייננו, כלל האינדיקציות הראשוניות, אותן
הצבנו כבר בעת הגשת התביעה ואשר אינן שנויות כלל במחלוקת, פועלות לטובת הערוץ: כך, שמו של הדף
הוא שם התכנית (וכפי שצוין לעיל, בחירת השם אינה מקרית, אלא נועדה לקדם את התכנית, כפי שהודה
; מקרה נוסף שבו שם החשבון היה על שם התכנית, ונדחתה טענת העובדת כי הזכויות שייכות הנתבע עצמו
̂!); הדף הינו דף עסקי ולא פרטי (ועד לפני '1̂ 00^8 \/ . 8£7 1x0, .36 .קקט8 .? 43 1311 (8.0. ?13. לה הוא (2014
; וקייס קשר ברור בין הדף לבין התכנית וכן לערוץ עצמו זמן מה, אף הוגדר כדף מסוג "תכנית טלויזיה")
ואתר האינטרנט שלו (לרבות הפניה ישירה לאתר הערוץ בפרטי הדף, חוצץ ה-זט0כ31). נתונים אלה מקימים
חזקה שהדף הוא של הערוץ. בחינת השלב השני מלמדת שהנתבע לא הצליח להפוך הכיוון עליו הצביעו
האינדיקציות הראשוניות (אם כבר, להיפך): לנתבע היו דפי פייסבוק נוספים (פרטיים ועסקיים) ואילו דף
הפייסבוק שבמחלוקת הוא היחיד של התכנית (אין מחלוקת, ולא נטען מעולם, כי הדף שימש את הנתבע
; טענות הנתבע המבקשות לנתק את הקשר בין באופן אישי, סיקר את ענייניו הפרטיים ואת מעשיו וכיו"ב)
; הדף לערוץ, הופרכו (לרבות העובדה כי הדף הוגדר כדף '\\0ו81 /יד, נושא את שמה, מכיל את תכניה וכף)
הוכח כי הנתבע ועובדים אחרים של הערוץ הפעילו את הדף במסגרת עבודתם בערוץ, תוך שימוש במשאבי

הערוץ ן ואין חולק כי הדף קידם את התכנית (ולהיפך).
62. בתגובת הנתבע נזכרו מספר פסקי דין (ס' 140 לתגובתו), אך, אין בהם כדי לתמוך בטענותיו. נתייחס אליהם
בקצרה� בעניין 16§£3,3 בניגוד לענייננו, דובר במקרה שבו החשבון שבמחלוקת (ויצוין שמדובר בחשבון
, בשמה של העובדת, ואשר הכיל פרטים לינקדאין, ששונה מחשבונות פייסבוק באופיו) היה חשבון פרטי
אישיים של העובדת (כגון תאריה והמלצות עליה, וזאת בשונה מענייננו, בו הדף הכיל מידע על התכנית ועל
הערוץ, כגון זמני שידור רפוי). ברי כי אין כל קשר בין עובדות מקרה זה ובין ענייננו., אף על פי כן נציין כי

מרבית טענותיה של העובדת נדחו בפסק הדין.

3 יצוין שהנתבע הפנה להחלטה מ-2011 בבקשה לסילוק על הסף, אך בהליך ניתן גס פס"ד ב-2013 (ממנו ציטט הנתבע בה''ש 9 לתגובתו).
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אשר לעניין §0<161ז110?, דובר בחשבון (טוויטר) שנשא גם את שם המעסיק וגם את שמו הפרטי של העובד,
כשהאחרון עזב את עבודתו והמשיך לעשות שימוש בחשבון (תוך ששינה את שמו כך שיכלול את שם העובד
בלבד). אף במקרה זה, שאף הוא שונה מענייננו, לרבות בעילות התביעה, דחה בית המשפט את בקשת העובד
לסילוק התביעה על הסף (קרי, קיבל את טענות המעסיק לפחות לכאורה), מבלי להכריע באופן סופי
בשאלות שבמחלוקת. החלטה נוספת דחתה עוד בקשה לסילוק על הסף של העילה (המתוקנת) של התערבות

,112^10)1 .^^0^ה110?}. לאחר מכן הסתיים התיק בפשרה. בלתי הוגנת (1,5x13 10561 .ז5!ס .0.8 2012
גם עניין 11)11811631)41, פועל לטובת התובעות, על אף שגם הוא שונה מענייננו. באותו עניין התקבלה בקשת
המעסיק לסעד זמני לפיו חויבה העובדת להשיב את הסיסמאות לחשבונות האלקטרוניים של המעסיק, וזאת
בעיקר נוכח הנזק הכבד והבלתי-הפיך שייגרם למעסיק כתוצאה מחסימת דרכו ללקוחותיו ולגולשים. אכן,
באותו מקרה חלק מתפקידה של העובדת היה לפרסם תוכן באותם חשבונות, אולם אין בכך כדי לשנות את
המסקנה בענייננו - ראשית, משום שגם בענייננו, כפי שהראינו לעיל, העבודה על דף הפייסבוק הייתה חלק
מהתפקידים שנטל על עצמו הנתבע, ושנית (כפי שעולה ממכלול האמור לעיל, לרבות ממקרים אחרים

שהובאו) ברי שאין אלה הנסיבות היחידות שבהן ייקבע שזכויות בחשבון שייכות למעסיק.
.€71̂ למען הסדר הטוב יצוין גם כי כל פסקי הדין שהביא הנתבע מוקדמים ביחס לפסק הדין בעניין 1

63. ודוק ?. בפסיקה ובספרות הזרה עמדו בתי המשפט והמלומדים על הצורך בהסדרה חוזית של הזכויות בדפי
הפייסבוק בין המעסיק לעובד. מובן שזוהי שאיפה רצויה, שעשויה למנוע סכסוכים משפטיים, ויש טענות
̂ו שלאחרונה החלה להתפתח פרקטיקה כאמור (ראו למשל §ה1^<6ע£ 0011? 116±? 6ץי¥011 ,1ז1111§ט101,3^ ו1§11
̂ק'/ 0//^ ¥0111800101 8111}. יחד עם זאת, לא בכדי כל (או 1 ./י\א 13 ,^0'0 16̂א1 & *-1001 . ?1*0?. 87 (2015)
; הטעם לכך כמעט כל) המקרים שהגיעו לפתחם של בתי המשפט היו כאלה שבהם לא הייתה הסדרה חוזית
הוא שחוזי עבודה רבים - כמו החוזה בענייננו - נכרתו כאשר הצדדים לא צפו את סוגיית הזכויות בדפי
פייסבוק - ובענייננו, כאשר פייסבוק במתכונת המוכרת לנו כלל לא הייתה קיימת! במצבים מעין אלה הוצעו

הפתרונות שנזכרו לעיל בדבר האינדיקציות לזכות השימוש, ואשר תומכים בעמדת הערוץ.
64. לסיום חלק זה יצוין כי שאלה נוספת שנדונה בפסיקה היא אם לחשבון הפייסבוק יש ערך כלכלי. ככלל, נקבע
.קץ0 $-<16)?80 6-/ "/). אשר לסיווג .^86 ,¥.א.ס.8.�10מ^8) .1170 , 27, שהחשבון הוא נכס שניתן להעבירו (ראו (2011
אותו "נכס", במקרים אחדים (למשל בעניין 0x1,1) נקבע שהנכס הגלום בדף פייסבוק נובע מרשימת
העוקבים שלו, שבמידה רבה דומה לרשימת תפוצה או רשימת לקוחות (ונזכיר כי בישראל רשימות לקוחות

הן סוד מסחרי מוגן על פי חוק עוולות מסחריות).
סוף דבר

65. מכלול האמור לעיל מחייב את המסקנה שדין התביעה להתקבל, וכך מתבקש בית המשפט הנכבד להורות.
המצב שבו דף הפייסבוק היחיד של התכנית - שנושא את שמה ואשר שירת אותה משך שנים רבות (תוך יחסי
גומלין עקביים), ואשר הופעל על ידי הנתבע (שהיה עובד שכיר בערוץ) ועובדים נוספים של הערוץ - לא יישאר
בבעלות הערוץ אלא יועבר לשימושו הפרטי של הנתבע, שצפוי לעשות בו שימוש כדי לקדם את הערוץ

המתחרה (!), הוא מצב בלתי אפשרי, שאינו מתיישב עם הדין, עם העובדות, ועם שורת הצדק.
66. ודוק: הנתבע בכישרונו הרב קידם את התכנית ואת דף הפייסבוק לשיאים ולגבהים חדשים, ובחזון רב סייע
בפיתוח יצור כלאיים שלוב של תכנית רשת ודף פייסבוק המלווה אותה (ולא בכדי היה הנתבע מעובדיו
הבכירים של הערוץ). אלא שהנתבע עשה כל זאת כעובד של הערוץ, ועל כן לא קנה לו זכויות פרטיות במעשי
ידיו. התובעות מודות לנתבע על פועלו, וצר לתובעות שהצדדים הגיעו לסכסוך משפטי. אך משעה שהובהר כי
דף הפייסבוק צריך להישאר כלי בידי התכנית והזכויות בו מצויות בידי הערוץ, הרי אין מנוס מלחייב את

הנתבע להעביר את ניהול הדף לידי הערוץ - וכך מתבקש בית הדין הנכבד לקבוע.




