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  תוכן עניינים לנספחים
  

  שם הנספח
 הספרה

בה סומן 
  הנספח

עמוד 
ראשון 

של 
  הנספח

  21  א1  בתרגומו לאנגלית 19.12.2017מיום  המבקשים העתק ממכתב

  28  ב1   10.1.2018מיום  Facebook Irelandהעתק ממכתב התשובה מטעם 

 בתרגומו 10.1.2018מיום  Facebook Irelandהעתק ממכתב התשובה מטעם 
  לעברית

  32  ג1

  36  2  העתק מתנאי השימוש (בנוסחם באנגלית ובעברית)

תאני נ' עו"ד גיא אופיר  29564-05-15ת.א. (מחוזי ת"א) העתק ההחלטה ב
  )4.6.2015(פורסם בנבו, 

3  43  

תאני נ' עו"ד  29564-05-15העתק ההסדר הדיוני ופסק הדין בת.א. (מחוזי ת"א) 
  )4.6.2015(פורסם בנבו, גיא אופיר 

4  51  
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המבקשים מיום העתק ממכתב 
  בתרגומו לאנגלית 19.12.2017

  "א1נספח "

  

 21עמוד ראשון: 
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To:           December 19, 2017 
Adv. Kobi Sharvit 
Herzog Fox & Neeman, Law Office 
Fax: 03-6966464 
Email: sharvit@hfn.co.il 

             – Without prejudice to rights – 
            By fax and by email 

Dear Sir or Madam: 

Re: Warning before filing an action and/or a second petition for contempt of court 

On behalf of my clients, Mr. Avi Lan and Ms. Adi Bentov-Silashi, I am addressing you as follows: 

1. This letter and the demands that appear herein constitute a last warning of 72 hours, prior 
to an application to the court with respect to the appropriate proceeding, including against 
the various Facebook companies, and including against officers of those companies, and 
including against officers in Israel, who can be subjected to personal liability pursuant to 
Section 63 of the Copyright Law, 5768-2007, and a word to the wise is sufficient as to the 
person involved. 

2. It is unfortunate that, even as of this moment, your client, Facebook, including its decentralized 
extensions, is still violating my clients’ rights under any law and is still showing contempt for the 
provisions of the judgment, which ordered the restoration of the status quo ante prior to the 
removal of the “Statusim Metzaytzim” page. I will explain. 

3. As of the writing of this letter, it is impossible to find my clients’ “Statusim Metzaytzim” page 
through the Facebook search engine; nor is it possible for other users to tag the page or to write 
on the wall of the page. The various Facebook users can only reach the page through a link, in 
contrast to all of the other pages on Facebook. 

4. To add insult to injury, the Facebook search engine not only does not make it possible to find my 
clients’ “Statusim Metzaytzim” page; in addition, it refers searchers to fake pages that 
impersonate my clients’ page. 

A screenshot of the fake pages that appear when a search is conducted through the Facebook 
search engine is attached hereto as Appendix A. 
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5. The public is confused; it has even been published that the page has come back and has gained a 
few “Likes,” because even journalists made the error of believing that the pages that they found, 
with low numbers of “Likes,” are the page that was restored. 

Screenshots of journalists and other public figures who wrote on media websites and on 
Facebook that the page came back without “Likes” (and who were referring to the fake pages) are 
attached hereto as Appendix B. 

6. These fake pages make use of my clients’ copyrights, are called “ Statusim Metzaytzim,”  and use 
the logo that was designed by my clients and that my clients have copyrighted and have 
registered as a trademark. 

7. We will state that my clients’ logo is a registered trademark, registered by the Israel Patents 
Authority as Trademark No. 27215. 

Certification by the Israel Patents Authority attesting to the registration of the trademark is 
attached hereto as Appendix C. 

8. In addition, the word mark “Statusim Metzaytzim,” which is in the process of registration (which 
has been delayed as a result of pointless opposition by Twitter, which is perceived to constitute 
cooperation with you, on the basis of unworthy purposes), is a well-known trademark and is 
entitled to protection even without being registered. 

9. The fake pages are accumulating many followers (“Likes”), who believe that they are following 
my clients’ original “Statusim Metzaytzim” page; alternatively, at the very least, they believe that 
they are following a page that was set up by my clients and that markets the same content. 

10. We will cite below a number of examples of pages that make use of my clients’ name and logo 
without their permission, and which use my clients’ private lives in an offensive manner, 
including their photographs. We will emphasize that these pages do not only impersonate my 
clients’ page, in contravention of the law, in order to gain followers; they also make cynical use 
of my clients’ private lives and photographs. 

11. The infringing “ Statusim Metzaytzim”  page, URL: www.facebook.com/statusimm/?ref=br_rs, is 
using my clients’ trademark without their approval and has accumulated approximately 1500 fans 
at their expense. On December 14, 2017, after the judgment in the matter of my clients was 
handed down, the page published a status with the words “Coming back soon… Share and tag 
friends,”  in order to give the page an appearance consistent with the news of the day. 

A screenshot of the referenced status is attached hereto as Appendix D. 

12. The infringing “ Statusim Metzaytzim”  page, URL: www.facebook.com/1sttatosm2/?ref=br_rs, is 
using my clients’ trademark without their approval and claims to be “the original page, after it 
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was deleted.” On December 31, 2016, the page published a post in the following words: “Hi 
everyone, this is Avi Lan for poor people. The page is resuming its activity, big time!” The 
post went on to invite fans to write statuses and perhaps to win a vacation for two in a hotel. 

A screenshot of the post is attached hereto as Appendix E. 

13. The infringing “ Statusim Metzaytzim”  page, URL: www.facebook.com/pg/statusim10/posts, is 
using my clients’ trademark without their approval and had the audacity to publish photographs 
of my client, Mr. Avi Lan, with the words “Yes, it took time… but we won… the page has 
come back in part; we will immediately update the page with all of the data and a 
reconstruction of the past!!!” An additional post stated: “What a disgrace… We’ll only 
return to the usual format tomorrow at 11:30 a.m.” 

A screenshot of the page is attached hereto as Appendix F. 

14. The infringing “ Statusim Metzaytzim”  page, URL:  
www.facebook.com/StatusimMezaizimOfficial/?ref=br_rs, is using my clients’ trademark 
without their approval. In addition, the page published a photograph of my client, Mr. Avi Lan, 
so that fans of the page would think it was the real page. 

A screenshot of the page is attached hereto as Appendix G. 

15. The infringing “ Statusim Metzaytzim”  page, URL:  
www.facebook.com/MezaizimStatusim/?ref=br_rs, published, as its profile picture, a photograph 
of my client, Mr. Avi Lan, without his consent. 

A screenshot of the page is attached hereto as Appendix H. 

16. The infringing “ Statusim Metzaytzim Israel”  page, URL:  
www.facebook.com/st1atus.israel/?ref=br_rs, is using my clients’ trademark without their 
approval and published a photograph of my client, Mr. Avi Lan, without his approval. 

A screenshot of the page is attached hereto as Appendix I. 

17. The infringing “New Original Statusim Metzaytzim”  page, URL:  
www.facebook.com/hamekury/?ref=br_rs, on December 17, 2017, a few hours after Facebook 
was supposed to reactivate my client’s page, published a post in the following words: “Facebook 
doesn’t want to put it back; if you see this status, then you are apparently in a parallel 
universe, because it doesn’t exist.” 

A screenshot of the post is attached hereto as Appendix J. 

18. The infringing “ Statusim Metzaytzim”  page, URL:   
www.facebook.com/Status.Metzaietz/?ref=br_rs, is using my clients’ trademark without their 
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approval. On December 14, 2017, the page published an article about the reactivation of the 
Statusim Metzaytzim page. Thus, the fake page hinted to the fans that it was the page to which the 
article referred. 

A screenshot of the above-mentioned page is attached hereto as Appendix K. 

19. The infringing “ Statusim Metzaytzim”  page, URL:   
www.facebook.com/twittingstatusim/?ref=br_rs, is using my clients’ trademark without their 
permission. The page impersonated my clients’ page and wrote, in their name, in order to “sting” 
them in their time of trouble: “We’ve opened the new, real, sincere, kicking page, and we 
promise that there won’t be any more corruption here. 100% web user content.” 

A screenshot of the above-mentioned page is attached hereto as Appendix L. 

20. The infringing “ Statusim Metzaytzim”  page, URL:   
www.facebook.com/statusim.mazaizim/?ref=br_rs, on December 18, 2017, stated that it had been 
reactivated – as if it were the real page that had been blocked. 

A screenshot of the above-mentioned page is attached hereto as Appendix M. 

21. The infringing “ Statusim Metzaytzim”  page, URL:  
www.facebook.com/%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9D-
%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%9D-
325571307607414/?ref=br_rs, is using my clients’ trademark without approval. The page is full 
of statuses that describe the exchanges between my clients and Facebook over the years during 
which my clients’ page was blocked. 

A screenshot of the above-mentioned page is attached hereto as Appendix N. 

22. The infringing “ Statusim Metzaytzim”  page, URL:  
www.facebook.com/%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9D-
%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%9D-
1973283216031980/?ref=br_rs, is using my clients’ trademark without their permission. In 
addition, the page published the post “We’re back!”  as if it were the page that had been blocked 
and had undergone the agonizing process. 

A screenshot of the page is attached hereto as Appendix O. 

23. We will further state that, in contravention of the judgment that was issued in the matter at hand, 
as of the moment in which these lines are being written, my clients’ page has not been fully 
restored to its state before it was closed by your client. 
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24. Approximately 50,000 “Likes” are missing from the restored page, and it is not clear why they 
disappeared. 

25. It is impossible to tag my clients’ page in posts. Instead, your client suggests tagging the 
fake pages! What this means is that your client is well aware of the existence of fake pages, 
and prefers them to my clients’ page. 

26. In practical terms, the page was restored to the Internet in a “silent” way. No action can be 
performed on it – it is impossible to communicate with it – there is no way to find the page in the 
Facebook search results. As a direct result of the foregoing, the page does not get exposure 
and/or cannot be distributed. Those web users who succeed in reaching the page via the URL do 
not have the ability to write on the page “wall” and/or to tag the page and/or to post content to the 
page. 

27. The list of pages that are impersonating my clients’ page and “ride” on the reputation of that page 
is very long. Facebook is hereby demanded to remove all of the pages that infringe my clients’ 
intellectual property, whether or not they are set forth in the list attached hereto. It would be 
superfluous to state that your client has the tools to locate the infringing pages rapidly and 
efficiently – whereas my clients can neither identify nor review all of the infringing pages easily. 

28. In addition to all of the foregoing, the page domain address has been changed, and my clients 
cannot use the original domain name in its address: www.facebook.com/lan2lan.StatusHunter. 

29. In light of all of the foregoing, your clients are hereby demanded to take measures as set forth in 
this letter within 72 hours – that is, to remove all of the fake pages and to fully restore the status 
quo ante. 

30. Your client’s declaration to the court that it ostensibly complied with the judgment is a false 
declaration! 

31. If your client does not act as set forth above, there will be no other option than to apply to the 
Court and to exhaust all of my clients’ rights. 

32. I will remind you that Section 63 of the Copyright Law enables the imposition of personal 
liability upon officers – and a word to the wise is sufficient as to my intention. Given that 
Facebook is an extremely wealthy corporation, the risk of being charged with the payment of 
compensation and/or fines does not deter it, and apparently only a legal attack on its flesh-and-
blood representatives will be helpful in the implementation of the law, the implementation of the 
judgment and the protection of my clients. 

33. Nothing of that set forth in this letter will derogate from my clients’ rights. In addition, this letter 
does not exhaust all of my clients’ arguments, and they reserve the right to raise additional 
arguments and demands in any legal proceeding to be initiated. 

26



Translated from the Hebrew 

Legaltrans.com | Rina Ne’eman  

 

Guy Ophir, Law Offices 
 

6 
44162-3708123v1 

Very truly yours, 
[Signature] 
Adv. Guy Ophir 
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העתק ממכתב התשובה מטעם 

Facebook Ireland מיום 

  לעברית בתרגומו 10.1.2018
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  טליה בלזר

  עינת שטיינר
  תום וולטנר
  יואב סננס

  אלון אבקסיס
  אסף בקר
  איתן אלה
  נועה ליאון

  גריגורי דנוביץ
  אלירן דוייב
  אור דיסקין

  דניאל פז
  גל שגיא

  שארבל שאמא
  ארז אבו

  חופית כהנא
  גלעד אשד

  אוריה ג'הסי
  זכריה רכטשאפן

  ניצן שינדלר
  הראל אלעזר

  לירן בן אסולי
  בת אל בלאיש

  דנה ברנס
  אסף בר נתן

  אלינה וולפוביץ שכטר
  ניל חדד
  ענת צור

  שורי-רייצ'ל רינברג
  

  מיכל דולב (פרג)
  מאור רוט

  רון-רוזי מורדוך
  רני הירש

  אילנה זיבנברג
  גיא יקותיאל

  שחר פישביין
  פיני דואק
  סהר רגב

  ג'ניה מלכיור
  קארין פריד

  יהונתן אוחיון
  ליטל וולפוביץ
  רעות אלקלעי
  אביב פריאנטי
  רפאל הרבסט
  שרית שינבוים

  עידו מנור
  שירן אוסי שולדינר

  דפנה אמסטר
  ליה פרידמן
  אסתי הדר
  פיני שריקי

  צביקה פרידמן
  אלה קורן

  לירון צור נוימן
  מריאן פרטלמן

  איתמר גור
  יהודה הומפור
  עמית לאופר

  לימור שכטר לרנר
  חן לוצאטו

  אוהד אלקסלסי
  אדר בנגום (אורטל)

  ליאת מיידלר
  ניר מילר

  תומר פרקש
  רוני כהן פבון
  מארק גולדמן

  זארה גולד
  נתן וייסנברג

  יעל האוזר
  חגית אורן

  רות ברגוורק
  רוברט ויסמן

  ישראל (רולי) בר
  אביטל אגמי שלומוביץ

  מיכל הברפלד
  זאב קלך
  קרן אסף

  יניב גרוסמן
  ניר גל

  מיכל לביא
  חן גינון כהן

  דויד פריל
  דנה קאשי

  אבישי קליין
  מורן נשר ניניו

  יותם בלאושילד
  בועז נחשוני

  גל שוורץ
  אסף קליין
  חן תירוש
  ריכמן-רחלי פרי

  גלמן-יפעת פגיס
  יעל צ'רבינסקי אדן

  צאלון-מעין המר
  עדינה שפירא
  צוריאל פיקאר

  איתי לביא
  ערן וגנר
  ניומן-דנה צור
  גל עשת

  זוהר יהלום
  גליה קלינמן
  ענבל אלטמן

  איריס וינברגר
  יוני פרידר
  לב זיגמן

  אוריאל מוזס
  אלעד וידר
  לירן ברק

  אפרת צור
  חן מויאל

  אביגיל בורוביץ
  ניב סיון

  אסף נחום
  איהאב פרח
  איריס אכמון

  אורלי גל

  סער פאוקר
  אורית היפשר

  משה יעקב
  דניאל ליפמן לוביר

  ניל וילקוף
  נמרוד קוזלובסקי

  מורן ימיני
  עפר גרנות

  מנחם-רון בן
  דן שרוט

  רונן האוסירר
  גלעד נאמן

  כהנוב-איילת רגבים
  אריאל יוספי
  נטלי ג'יקובס

  רועי חיון
  צבי- איל בר
  דב-יריב בן

  טליה סולומון
  חיים מכלוף

  יובל מידר
  אבירם חזק
  איתי צרפתי

  רן קדם
  רענן שגיא

  רויטל כץ
  טל חמדי

  נטע דורפמן רביב
  יובל זילבר

  ולדי בורודובסקי

  רות דגן
  אשר דובב

  אודליה עפר
  שרון פטל
  הרשושנים-מוריה תם

  גיא כץ
  דניאל רייזנר

  נורית דגן
  יניב דינוביץ'

  ניר רבר
  הרייט פיין
  אופיר שגב

  רן חי
  חיה ארמן

  טל דרור שוימר
    שי כגן

  חגי ורד
  גילעד מאירוביץ

  יובל נבות
  מיכל כספי

  אלבז -שירה מרגלית
  אפרי ברקוביץ

  יהושע שוחט גורטלר
  שחר פורת
  אמיר פרס
  יאיר גבע
  ניר דאש

  יצחק שרגאי
  תמרה תפוחי ולדמן

  חנה בילאבסקי

  יעקב נאמן ז"ל*
  טוביה ארליך

  מאיר לינזן
  אלן סאקס
  יעקב ברנט

  אהוד סול
  ג'נט לוי פחימה
  שי-יעל (נאמן) בר

  יעקב שרביט
  דוד זילר

  מרק פיליפס
  אדם איתן

  ג'רבי אורלי
  משה הרדי

  גלעד וקסלמן
  יוסי אשכנזי

  גיל וויט
  אנטוני ליבלר

  אלדד חמם
  אילנית לנדסמן יוגב

  לימור חודיר
  אורי נכט

  אסתר שטרנבך
  אריאל פלביאן

  נתי שמחוני
  רוני ליבסטר
  רימון- קרן אלבורג

  חנן חביב
  רועי נחימזון
  כ"ץ-ליאת שקד
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  2018בינואר,  10

  

   
     גיא אופיר, עו"דלכבוד: 

        5כנרת , רח' 3מגדל ב.ס.ר 
 בדוא"ל ובפקס    ברק בני

  
  ,היקרעו"ד אופיר 

  

   – 19.12.2017מכתבך מיום  הנדון:
  זכויות קניין רוחני נטענותתלונות בנוגע להפרות 

                  

 ,Facebook") ואתפייסבוק אירלנד(" Facebook Ireland Limitedכידוע לך, משרדנו מייצג את  .1

Inc. )" :דפי  12עניין ב"), המכתב"( 19.12.2017למכתבך מיום  משיבים הרינו"). פייסבוק ישויותיחד

 לטענתך מפרים את זכויות הקניין הרוחני של מרשיך.שפייסבוק ספציפיים 

חרף , למכתב פייסבוק ישויותמענה מטעם לקבלת רשיך לא המתינו מש , יש להצר על כךתחילה .2

טענות הקניין כי  ,22.12.2017מיום  אליך במכתב התשובה מטעמנו ו יידענו אותך כברכי אנהעובדה 

  חסרת בסיס. תביעה והגישומרשיך מיהרו במקום זאת, . נפרדב ייענושיך הרוחני של מר

 נדחוהן ו פייסבוק בתביעתם הקודמת נגד ישויותהעלו כבר  שמרשיך טענות כולל מכתבה, כן-כמו .3

 מרשיך. כנגד  דין מעשה ביתשל בית המשפט, היוצר  פסק הדיןבבמלואן 

אינה , ומתווכת ביניים ,א רק פלטפורמה לשיתוף תוכן, פייסבוק הימרשיךלושידוע לך  כפיבנוסף,  .4

כי דפי פייסבוק ספציפיים  ,טועניםבשירות הפייסבוק. ככל שמרשיך  תוכןהאת  םמפרסשהגורם 
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2

הישירים המעוולים בהליכים משפטיים כנגד הם יכולים לנקוט רוחני שלהם, קניין זכויות  מפרים

ספציפי  תוכןאו דף  כללה להסיר  מלא אחר כל צו בית משפט תקף המורהתהנטענים. פייסבוק 

 .URL על ידי המזוהה

"סטטוסים הציפור  לוגורישום סימן המסחר עבור נסח לגרוע מהאמור לעיל, בהתבסס על  מבלי .5

 שמרשיך לפני(זמן רב פייסבוק אירלנד כבר הסירה לפני שבוע  ,ךמכתבב לראשונהשצורף  "מצייצים

 :הבאים המדווחים םדפיל גישההחדשה)  עתםיתב את הגישו

• https://www.facebook.com/statusimm/?ref=br_rs;  

• https://www.facebook.com/1sttatosm2/?ref=br_rs; 

• https://www.facebook.com/pg/statusim10/posts/; 

• https://www.facebook.com/StatusimMezaizimOfficial/?ref=br_rs; 

• https://www.facebook.com/MezaizimStatusim/?ref=br_rs 

• https://www.facebook.com/st1atus.israel/?ref=br_rs; 

• https://www.facebook.com/statusim.mazaizim/?ref=br_rs  

• https://www.facebook.com/twittingstatusim/?ref=br_rs; 

• -https://www.facebook.com/%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9D

-%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%9D

325571307607414/?ref=br_rs. 

 פייסבוק:בשירות  נגישיםנותרו  שנייםרק , עליהם דיווחת דפיםה 12מתוך כי  ,יצויןבנוסף,  .6

• https://www.facebook.com/hamekury/?ref=br_rs; 

• https://www.facebook.com/Status.Metzaietz/?ref=br_rs. 

  לפני שקיבלנו את מכתבך:עוד  ,בשירות פייסבוק נגישלא היה נוסף עליו דיווחת הדף ה

• -D7%98%D7%98%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9Dhttp://www.facebook.com/%D7%A1%

-%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%9D

1973283216031980/?ref=br_rs 

דפי הפייסבוק  )2( שני לפיהןאת טענות מרשיך דוחות  מרשותינולעיל,  4-3סעיפים מבלי לגרוע מ .7

שימוש בשם "סטטוסים מצייצים". במכתבך  על ידי ,שלהם רוחניקניין זכויות  מפריםהנותרים 

קביעה , בהיעדר כמו כןטוסים מצייצים". שם "סטבסימן מסחר רשום  אין מרשיךלכי  ,הודית

ים" השם "סטטוסים מצייצ לפיהבתקפות טענתך כולה להכריע פייסבוק אינה יבהקשר זה,  תשיפוטי

 שישת מרשיך ת טענ, אנו דוחים אנדחית. יתרה מזאת, ומשכך היא הינו "סימן מסחר מוכר היטב"

 ןאינתי מלים שלעניין זה ש הפסיקה בישראל ברורה"סטטוסים מצייצים". בשם ת יוצרים זכולהם 
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במהלך תביעתם טענות אלו  לעיל, מרשיך העלו צויןאכן, כמת יוצרים. וזכב ותמוגנלהיות  ותיכול

 . חסרות הבסיס הרוחני קנייןהתביעות את ובית המשפט דחה  ,ודמתהק

 URLבאמצעות  במכתבך שמזוהיםלשנים עשר הדפים  רק זה מתייחס כי מענהתשומת ליבך,  .8

 עליהםבמכתבך,  אופן ספציפיבלא אוזכרו שמרשיך טענות ביחס לדפי פייסבוק ל. ככל שספציפיים

 רלנד, אשר ניתן למצוא בכתובותשל פייסבוק איכלי הדיווח המקוונים  באמצעותעדיף ו ם,לפרט

 :הבאות

  יוצרים: עבור תלונות בנושא זכויות •

https://www.facebook.com/help/contact/1758255661104383   

  עבור תלונות בנושא סימני מסחר: •

https://www.facebook.com/help/contact/1057530390957243 

 לרבות בקשתם ,חסרת הבסיסהאמור לעיל, מרשיך מתבקשים למחוק לאלתר את תביעתם לאור  .9

 למתן סעד זמני.חסרת הטעם 

 כל זכות או טענה של מרשותינו, הנשמרות במלואן.מ לגרועכאן כדי אין באמור  .10

  

  
  , בברכה
  

  יעקב שרביט
  דין-עורך
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העתק מתנאי השימוש (בנוסחם 
  באנגלית ובעברית)

  "2נספח "

  

 36עמוד ראשון: 
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 2327
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 2428
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 2529
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העתק ההחלטה בת.א. (מחוזי 
תאני נ' עו"ד  29564-05-15ת"א) 

גיא אופיר (פורסם בנבו, 
4.6.2015(  

  "3נספח "

  

 43עמוד ראשון: 
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16
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17
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18
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19
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20

48



21
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22
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העתק ההסדר הדיוני ופסק הדין 
-29564-05בת.א. (מחוזי ת"א) 

תאני נ' עו"ד גיא אופיר  15
  )4.6.2015(פורסם בנבו, 

  "4נספח "

  

 51עמוד ראשון: 

51
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24
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1/25/2018 אסמכתא  פתיחת בקשה

https://secure.court.gov.il/NGCS.Web.Secured/OpenSubmission/MotionConfirmationView.aspx 1/1

בית המשפט המחוזי בתל אביב  יפו

 'ת"א 18424-01-18 לן ואח' Facebook ואר 2018 'ואחיום חמישי 25 י

מספר בקשה (رقم الطلب): 1

טלפון מרכז מידע: 0772703333

אישור על הגשת כתב טעות בבקשה

יתן אישור כי ביום (ُنصادق بهذا أنه في يوم) 25/01/2018 בשעה (بالساعة) 15:59 הוגש מסמך תשובה לבקשה לסעד זמי בבקשה מס' 1

המסמך שהוגש ייראה בתיק האלקטרוי תחת בקשה מס' 1 בשם תשובה לבקשה לסעד זמי

בתיק (بقضية) ת"א 18424-01-18 לן ואח' Facebook ' ואח' .

בכל פייה לבית המשפט בוגע לבקשה זו, יש לציין את מספר הבקשה.

ُكل مراجعة للمحكمة الُمتعلقة في الطلب عليك أن تذُكر رقم الطلب.

  


