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 .15צו מניעה זמני האוסר על קיום אסיפה

584

פרק ד' :הליכי הוצאה לפועל
 .1צו מניעה זמני להשעיית הליכי הוצאה לפועל

589
589

 .2צו לעיכוב הליכי הוצאה לפועל

589

פרק ה' :דיני משפחה
 . 1ביטול צו מניעה שאסר על בעל להיכנס ולשהות בדירת המגורים
שלו ושל אשתו  -החלטה שניתנה ללא נוכחות הצדדים
 .2בקשה להרחקת הבעל מן הבית
 .3צו מניעה זמני נגד הבעל לתפוס חזקה בקיוסק
 .4בקשת נאמן למחיקה על-הסף של תביעה שהגישה רעיית פושט
רגל כנגד בעלה והנאמן
 .5צו מניעה זמני נגד מימושו של נכס בטענה כי הנכס רשום על

601
601
601
601
610

האישה
 .6צו מניעה זמני המונע מאודם להתדיין בערכאה שיפוטית אחרת
 .7הליכי בזיון בית-המשפט -לעניין צו זמני  -ענייני מזונות
 .8צו מניעה נגד העברת השלמת העברת מגרשים

617
623
641
648

פרק ו' :בנקאות
 .1בנקאות  -צו מניעה זמני לביצוע פעילות בחשבונות בנק

661
661

יב

תוכן עניינים

 .2בנקאות  -צו מניעה זמני למימוש תכנית חיסכון
 .3צו מניעה זמני לאסור מניעת כניסת אדם למתקני הבורסה
 .4צו מניעה נגד הבנק לסגירת החשבון

661
661
661

פרק ז' :ירושה וצוואה
 .1צוואה  -צו מניעה זמני לעשיית דיספוזיציה בנכס

673
673

פרק ח' :מטרדים

679

 .1צו מניעה זמני מסוג של Quia Timet

679

 .2עקרונות מקרה תביעה מסוג Quia Timet

679

 .3תביעה למתן צו מניעה בעילה של מטרד צפוי תביעת Quia
679

Timet
 .4הענקת תרופה מקדימה על-ידי ציווי מסוג ,QUITA TIMET
חלה בכל מעשי הנזיקין לרבות פרסום עתידי של לשון הרע
 .5צו מניעה להפעלת עסק היוצר מטרד רעש
 .6איסור שימוש במגרש הגורם למטרד
פרק ט' :לשון הרע
 .1צו מניעה זמני למניעת פרסום שיש בו כדי לפגוע בשלומו
ובריאותו של אדם  -עקרונות למתן צו שכזה
 .2צו מניעה זמני על-ידי בורר ,אימתי?
 .3צו מניעה זמני בתביעה של הוצאת שם רע

יג

679
679
685
691
691
691
691

תוכן עניינים

 . 4מחד ,הנושא של הוצאת צו מניעה זמני בעניין פרסום לשון הרע,
ומאידך ,מאזן הנוחות ,כאשר מול חופש ביטוי עומד החשש של
גרימת נזק לשמו הטוב של אדם
 .5צו בדבר איסור פרסום לא ינתן כדבר שבשגרה ולא ינתן במעמד
המבקש בלבד וללא דין
 .6חוק איסור לשון הרע והזכויות לצווי מניעה זמניים וקבילותם
 .7תובענה לאיסור פרסום של כל ידיעה ופרט בעניין פרשה שארעה
בכתלי בית-ספר .כל הצדדים המעורבים הינם קטינים ,ולאור
גילם ,על-פי החוק הפלילי ,אינם ברי-עונשין
 .8צו מניעה זמני לסעד מסוג MAREVA INJUNCTION

691
691
691

692
692

 .9צו מניעה זמני האוסר פרסום כתבה בעיתון  -מהותו
 .10אי-הענקת צו מניעה זמני מכוח עילת היפר חובה חקוקה -
פקודת העיתונות
 .11צו מניעה האוסר על קמפיין שיווקי ולשון הרע

692
692

פרק י' :זכויות יוצרים
 .1צו מניעה זמני  -זכות יוצרים
 .2צו מניעה זמני למניעת ביצוע ושינוי תכנון ארכיטקטוני מקורי

701
701
701

 .3השאלה של הוצאת צו מניעה זמני ביחס לזכות יוצרים בטופס
של חשבוניות
 .4צו מניעה זמני בהקשר להפרת זכויות יוצרים על-פי החוק
לזכויות יוצרים והטעיה על-פי פקודת הנזיקין .צו מניעה זמני -
מוסיקה  -להגנה על זכויות יוצרים
 .5צו מניעה זמני להגנת זכות יוצרים .האם תוכנת מחשב הינה
יצירה ספרותית שיש עליה זכות יוצרים על-פי החוק?

יד

692

701

701
701

תוכן עניינים

 .6צו מניעה זמני  -העתקה ,הפרת זכות יוצרים; מתן צו חלקי ככל
שהדבר לא פוגע בצד שלישי
 .7בידור ,מוסיקה ותקליטים  -הרשאה להשמעה פומבית ושידור
של מוזיקה המוקלטת בישראל
 .8סרט קולנוע .צו מניעה זמני
 .9רישיון בלעדי להציג ולהפיץ סרט .העברת זכות יוצרים שביושר
 .10שימוש בדמות מתוך סרט
 .11צו מניעה זמני .מאזן הנוחיות .הרצאות אוניברסיטאות
 .12צו מניעה זמני .פתיחת ספרי חשבונות והנהלת הפנקסים.
עיכוב ביצוע .ספרי הוראה
 .13זכות יוצרים בעבודת עריכה של פסקי-דין .בקשה למתן צו
מניעה זמני
 .14מערכי השיעור שהוכנו עבור הנתבעת  1מהווים "יצירה
ספרותית" מקורית הזכאית להגנה של זכות יוצרים
 .15ככל שהיצירה חשובה יותר ,חדשנית יותר ,ויחודית יותר ,תגדל
הנטיה לראות בהעתקתה או בחיקויה משום תחרות בלתי-הוגנת
 .16דחיית בקשה לצו מניעה משיקול של מאזן הנוחיות  -טענה
לזכות יוצרים בשם
 .17הצגת תכניות טלויזיה במקלט שבמלון  -הצגה פומבית.
שידורים לאורחי המלון
 .18סעיף  )2( 5לחוק זכות יוצרים1911 ,
 .19זכות יוצרים ארכיטקטונית אינה צריכה למנוע הקמת בניינים
שכבר החלה בנייתם
 .20אם המשיב רשאי לשנות את צורתו הפנימית של הבניין מבלי
שהצורה החיצונית נפגמת

טו
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702
702
703
703
704
704
705
705
706
707
707
708
708
708

תוכן עניינים

 .21העתקת חוברות הדרכה והוראות הפעלה אותם יצרה התובעת
 .22ביטול הסכם מכירת זכות יוצרים בתוכנה
 .23צו מניעה ודמי נזק על הפרת זכות יוצרים בתוכנה
 .24זיוף רשיונות להפצת תוכנות ,והעתקת סימן מסחרי
 .25תוכנת הפעלה למרכזיות טלפון
 .26משחקי וידאו ומחשב
 .27הפרת זכות יוצרים בתרשימים ותכניות בהליך יצרני
 .28הפרת זכות יוצרים בדגם של מיטה

709
710
710
711
712
712
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713

 .29זכות יוצרים על קופסאות חשמל
 .30יצירות קריוקי

714
714

פרק י"א :פטנטים מדגמים וסימני מסחר
 .1העקרונות המשפטיים הקובעים לעניין מתן צו מניעה זמני
בעניין פטנטים ,אינם שונים ממקרים אחרים בהם נדרש בית-
משפט לתת סעד ביניים להבטחת התביעה העיקרית .במקרה בו
מתעוררת השאלה של תוקף הפטנט ,חובת ההוכחה על חוסר תוקף
מוטלת על הטוען אותה .כאשר הפרת הפטנט מוכחת לכאורה
והנזק לתובע ברור  -מאזן הנוחות הוא בדרך-כלל לצד התובע.

717

 .2במקרה של מתן צו מניעה בגין הפרת פטנט נטל ההוכחה
שאמנם הופר פטנט מוטל על בעל הפטנט .כאשר מוכיח בעל הפטנט
שהמוצר נשוא הפטנט לא יוצר באמצעות התהליך נשוא הפטנט
עובר לנתבע הנטל להפריך ראיות אלה
 .3צו מניעה זמני בנושא פטנט המתייחס לתרופה .מאזן הנוחות
במקרה כזה פועל לרעת התובע אם אכן התרופה שיש בה משום
הפרת הפטנט תוכנס לשוק

טז

717

717

717

תוכן עניינים

 .4צו מניעה ו/או עיכוב ביצוע פסק-דין יש לתיתו רק אם יהא זה
מן הנמנע או קשה מאוד להחזיר המצב לקדמותו
 .5בקשה למתן צו מניעה זמני למניעת פגיעה במדגם רשום
 .6נזקים שנגרמו לבעל-דין כתוצאה ממתן צו מניעה זמני כנגדו
 .7ההגנה על זכות הפטנט אינה עדיפה וחזקה על זכות אחרת
והעקרונות למתן צו מניעה זמני בפטנטים אינם שונים מאלה
החלים במקרים אחרים
 .8בקשה לביטול פטנט "בשל פרסום פרטי האמצאה ושימוש
פומבי באמצאה לפני תאריך הגשת הבקשה בישראל ולפני התאריך
הקובע - ".צו מניעה זמני .נוהג כללי יש להוכיח בראיות טובות
ורבות .כל שכן כאשר מבקשים להוכיח "נוהג" שבא לסתור
אזהרות מפורשות וליצור נורמת התנהגות שהיא על פניה פסולה
 .9הפרת פטנט  -בקשה למתן צו מניעה שיאסור ניצול אמצאה
 .10הפרת פטנט מזכה לא רק לצו מניעה קבוע אלא גם לסעדים
שונים שעילתם הינה בעשיית עושר ולא במשפט וחוקי פטנטים
 .11צו מניעה זמני להגנה על זכות לא קניינית
 .12צו מניעה זמני לשימוש בשם
 .13חיקויי מוצרים  -העילות למתן צו מניעה זמני
 .14כידוע ,מסורה ההכרעה בשאלה אם יש דמיון בין מוצר המוגן
במדגם לבין מוצר מתחרה ,לערכאה הקובעת את העובדות -
התערבותה של ערכאת הערעור
 .15צו מניעה זמני  -מניעת התחרות .שימוש ברשימת לקוחות
 .16סעד זמני  -הוכחת קיומו של סוד מסחרי
 .17צו מניעה זמני לשימוש בשם דומה לשם מסחר .הפרת סימן
מסחר

יז
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718
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718
718
719
719
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719
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720

תוכן עניינים

 .18גזל סודות מסחריים והענקת צו מניעה זמני נגד הגזלן
 .19צו מניעה זמני והגנה על-שם מסחרי
 .20הכללת מונח מתאר בסימן מסחר לא יועיל לייחד את השימוש
במונח המתאר לבעל הסימן .מן הראוי שמונחים מתארים ישארו
פתוחים לשימוש הציבור הרחב .כך הדבר גם בתיבה "פסטה"
 .21תחרות בלתי-הוגנת העולה כדי התעשרות שלא כדין
 .22דחיית בקשה למתן צו מניעה זמני אשר יאסור על ייצור ושיווק
תכשיט מסוג מסויים
 .23עצם ההעתקה אינו מהווה הוכחה לרכישת מוניטין במוצר או
לגניבת-עין
 .24מותר לתקוף כשירותו של מדגם בדיון בצו זמני
 .25בקשה לביטולו של צו מניעה זמני  -טענת פרסום קודם הפוגם
בתקפות הרישום שנתגלה לאחר מתן צו המניעה הזמני ושאינו
מהווה שינוי נסיבות
 .26טענת היעדר חידוש  -רישום מדגם לגבי מערכת אבנים או
מערכת חפצים  -היעדר זהות " -פרסום קודם" ו"חוסר חידוש" -
מבחן עין  -מבחן עין של פרסום קודם
 .27הפרת שני מידגמים בענף הנגרות ,שנרשמו על-ידי רשם
הפטנטים והמידגמים
 .28סעד זמני אקסטריטוריאלי
 .29האם עומדת לבעל אמצאה ,שהגיש בקשה לרישום פטנט ,זכות
למנוע ממתחרה עשיית שימוש בעיקרי האמצאה בתקופה שבין
קיבול הבקשה לפטנט ועד להכרעה בהתנגדויות לבקשה
 .30צו מניעה זמני שניתן לגבי הפצת מוצר של המבקשת ,לאור
התגבשותן הלכאורית של עילות הפרת מדגם וגניבת עין

יח
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726

727
728
728
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תוכן עניינים

 .31דחיית תביעה בטענה להפרת מדגם רשום בפרופיל תריס אור
מאלומיניום
 .32צו מניעה זמני האוסר על הנתבעת למכור כיסויים לחלה
המפרים את זכויות התובעת
 .33נדחתה בקשה למתן צו זמני נגד "נגה גלידות" שיאסור עליה
לשווק את גלידת נסטלה
 .34צו האוסר על שימוש בשם מסחר
 .35על-אף קיום תניה בדבר אי-התחרות ,בית-המשפט ישקול

732
734
736
741

שיקולים פרקטיים טרם מתן צו מניעה זמני
 .36תניית הגבלה למשך חצי שנה  -סבירות התניה
 .37קיומן של תנות בדבר אי התחרות-שני מבחנים מצטברים
 .38סבירותה של תניית הגבלה ומתן צו מניעה
 .39צו מניעה על העברת רשימת לקוחות
 .40שילוט  -שם מסחר  -צו מניעה זמני

746
747
748
749
751
753

פרק י"ב :הפצה ושיווק
 .1זכות ההפצה הבלעדית  -מהותה ,היקפה והשלכותיה לעניין
המוניטין

767
767

 .2צו מניעה זמני לזכות הפצה
 .3צו מניעה זמני לשיווק מוצר .מאזן הנוחות
 .4צו מניעה זמני להפסקת עיסוקם של סוכנים
 .5צו מניעה זמני לזכות הפצה אישית
 .6צו מניעה זמני האוסר או מונע עיסוק בהפצת מוצרים
 .7צו מניעה זמני לאספקת שירותים

767
767
767
767
767
767

יט

תוכן עניינים

 .8צו מניעה זמני  -העלאת מחירים על-ידי מינהל מקרקעי ישראל -
מחירי דלק
 .9צו מניעה זמני  -מינהל מקרקעי ישראל  -שיווק קרקעות
פרק י"ג :הגנת הפרטיות
 .1צו מניעה זמני למניעת פגיעה בפרטיות
 .2צו מניעה זמני למניעת פרסומו של צו חיפוש .מהות הצו האוסר
פרסומו של צו חיפוש
 .3יחסי הגומלין בין הכללים למתן צו מניעה לבין חוק האזנות
סתר וחוק הגנת הפרטיות
 .4התנאים ההכרחיים שבקיומם ניתן לבסס סעד זמני על-פי סעיף
 59לפקודת הנזיקין
 .5אין לקיים חופש ביטוי ואין אפשרות להעניק לחופש הביטוי את
מקומו המרכזי בשיטתנו ,אם ניתן יהיה ,בדרך של ציווי למנוע
פרסום ,וזאת בטרם הכרה בדבר האחריות של המפרסם .משטר
צווי מניעה כזה יפגע בתיפקודה של העיתונות ,הספרות ,השירה
ושאר אמצעי הביטוי ,בגישה זו עשויה להיות פגיעה בשם הטוב,
אך דבר זה מתבקש אם רוצים ליתן ביטוי הלכה למעשה  -ולא רק
בדרך של סיסמה ואמירה  -לעיקרון חופש הביטוי
 .6צו מניעה האוסר הטרדה והתקרבות למרחק שנקצב והגנת
הפרטיות

כ

768
768
769
769
769
769
769

769
770

תוכן עניינים

פרק י"ד :תביעה כספית
 .1בדרך-כלל ניתן צו מניעה זמני ,כאשר המטרה היא שמירת מצב
קיים עד להכרעה בתביעה העיקרית .השאלה הנשאלת היא  -מה
הדין במקרה של תביעה כספית  -האם גם במקרה זה ניתן להיעזר
בסעד של צו מניעה זמני
 .2צו מניעה זמני וצו עשה זמני  -הדמיון והשוני בשיקולים
לנתינתם

771

771
771

פרק ט"ו :חוזים
 .1אין ליתן צו מניעה זמני לצד שהפר ההסכם כנגד הצד האחר
להסכם
 .2צו מניעה זמני בעילת גרם הפרת חוזה
 .3דחיית בקשה לצו האוסר על חתימת הסכם לרכישת מלון
 .4צו מניעה בנושא הסכם הקשור לפרוייקט בניה
 .5זכות סירוב וצו מניעה  -דחיית בקשה

773
773
773
785
791

פרק ט"ז :כינוס נכסים
 .1סעד זמני בכינוס נכסים

793
793

 .2צו לכינוס נכסים מיידי על מסמכים (אנטון פילר) מהותו
והתנאים להענקתו

793

פרק י"ז :רישוי עסקים
 .1צו מניעה זמני  -עילת היפר חובה חקוקה  -רישיון עסק
 .2צו מניעה זמני לעיכוב ביצועו של צו סגירה לעסק

795
795
795

כא

773

תוכן עניינים

 .3בקשה לצו מניעה זמני ,במעמד צד אחד ,על כי משרד העבודה
והרווחה נמנע מלחדש רישיון לעסוק כקבלן כוח-אדם שניתן על
ידו למבקשת
 .4צו מניעה זמני נגד רשות מקומית למנוע ממנה לפנות רוכלים
 .5צו מניעה זמני נגד זוכה במכרז .מה דינו של תנאי ,שהוסף
למכרז ,בשלב של סיור הקבלנים ,באתר המיועד לעבודה?
 .6צו מניעה זמני למניעת הפעלת צו סגירה מהווה שימוש לרעה
בהליכי בית-המשפט

795

 .7דחיית בקשה צו מניעה זמני האוסר על משטרת ישראל להפריע
למבקש לעסוק במשחקי בינגו

796

פרק י"ח :עבודות בניה
 .1צו מניעה לביצוע עבודות בניה  -עשיית דין עצמי
 .2צו מניעה זמני לבניית מרקיזה
 .3צו מניעה זמני נגד ביצוע שיפוצים
 .4צו מניעה זמני נגד ביצוע עבודות בניה
 .5צו מניעה זמני  -פינוי חלק מרשת כבלים בעקבות סלילת כביש
 .6צו מניעה זמני לביצוע עבודות בניה .הוכחת זכות לכאורה

797
797
797
797
797
797
797

פרק י"ט :הליכי בוררות
 .1סעד זמני והליכי בוררות
 .2צו מניעה זמני אגב דיונים בבקשה לאישור פסק בוררות

799
799
799

פרק כ' :רשויות ציבוריות ורשויות מקומיות
 .1צו מניעה זמני  -רשויות מקומיות

799
799

כב

795
795
795

תוכן עניינים

 .2זכותם של הנתבעים לחבר את המקרקעין שבבעלותם לרשת
המים של ישוב אחר ,על-אף שאלה מצויים בתחום שיפוטה של
התובעת
 .3צו האוסר על הפסקת אספקת מים
 .4בקשה למתן צו ביניים בה מתבקש בית-המשפט ליתן צו מניעה
זמני המורה למשיבים ביחד ולחוד ,להימנע מלפתוח את שערי בית
הספר עד למתן הכרעה בשאלת תוקפו וחוקיותו של הרישיון הזמני
לקיום בית ספר ,שהוציא משרד החינוך על-שם המשיבה  5ולטובת
המשיבה  ,4הכרעה האמורה להינתן בעתירה המינהלית שהוגשה
לבית-המשפט ,בה מתבקש ביטול הרישיון
 .5צו מניעה זמני נגד סלילת כביש
 .6צו מניעה זמני נגד ביצוע עבודות סלילת מסילת ברזל
 .7צו מניעה זמני המונע גביית היטל  -הבקשה נדחתה
 .8צו מניעה נגד גביית היטל
 .9בקשה למתן צו מניעה זמני ,אשר יחייב את המשיבים להימנע
מלקיים ישיבת שימוע למבקש בעניין סיום עבודתו של המבקש.
עוד עותר המבקש ,לאפשר לו לבצע את תפקידו כמזכיר המשיבה 1
על כל סמכויותיו ובכלל זה החזרת חדרו ,הציוד וכוח האדם
הדרוש לו
 .10עתירה מינהלית ובקשה למתן צו ביניים האוסר על המשיב
לחתום על מסמכים כספיים של המשיבה בתוקף מינויו כמורשה
חתימה במקום הגזבר
 .11לכל בית-משפט נתון הכוח למתן צו מניעה אף בעילות שאינן
עילות נזיקין ,כל אימת שהדבר דרוש כדי להגן על זכות  -אם
חוזית ואם אחרת גם בפניות של הרשות הציבורית נגד הפרט

כג

799
799

800
800
800
800
800

800

801

801

תוכן עניינים

 .12יש לרשות הגנים סמכות אכיפה בהליך אזרחי ולעתור לכל צו
וסעד זמני על-מנת לאכוף את חוק הגנים הלאומיים על תקנותיו
השונות
 .13צו מניעה זמני נגד שיווק מגרשים בניגוד לזכויות המבקשים
בהגרלה
 .13צו מניעה זמני נגד שיווק מגרשים בניגוד לזכויות המבקשים
בהגרלה
 .14צו מניעה זמני לחילוט נכס נגד המדינה אינו בסמכות בג"צ
 .15שירות אישי ,היא עבודה ,שעל-פי אופיה ,אישיותו של מבצע
העבודה ,היא מרכיב דומיננטי בעבודה ,כגון :מטפלת לילדים,
עוזרת בית ,מזכירה אישית של מנהל וכיוצא בזה .לעומת-זאת,
פיקוח על ביצוע עבודה הנדסית ,היא עבודה מקצועית ומרכיב
אישיות המבצע איננו דומיננטי
 .16בקשה לצו מניעה זמני ,במעמד צד אחד ,על כי משרד העבודה
והרווחה "נמנע מלחדש רישיון לעסוק כקבלן כוח-אדם שניתן על
ידו למבקשת" ועל-כן התבקש הצו "להחזרת והקפאת המצב ,כפי
שהיה טרם הפר המשיב את זכויות המבקשת" .בקשת החברה
לכוח-אדם  -נדחתה
 .17צו מניעה זמני נגד רשות מקומית למנוע ממנה לפנות רוכלים
 .18צו מניעה זמני נגד רשות מקומית האוסר עליה להפריע לגוף
לקיים הפגנה .לבית-המשפט המחוזי סמכות עניינית לדון בעתירה
לסעד זה
 .19צו מניעה זמני למניעת הליכי גביה מינהלית של ארנונה
 .20בקשה בהולה לאסור שינוי מצב באשר לניהול והחזקה של
שעוני המים

כד

801
801
801
801

802

802
802
802
803
803

תוכן עניינים

 .21צו האוסר חלוקת כרטיסים למשחק חצי הגמר
 .22איסור שימוש במבנה
 .23שכירות מן הרשות המקומית-צו מניעה
 .24צו האוסר ביצוע צווים לסילוק יד ממקרקעי ציבור
 .25צו למניעת ביצוע עיקול

808
809
813
824
831

פרק כ"א :קיבוצים
 .1צו מניעה זמני כנגד הוצאתה של חברת קיבוץ מביתה

833
833

 .2צו מניעה זמני להעברת כספים
 .3הסכם חברות  -בוררות ועיכוב הליכים
 .4צו עשה זמני לגילוי ועיון

833
833
835

פרק כ"ב :דיני עבודה
 .1בהחלטות לסעד זמני אין לנקוט עמדות ולפסוק בדברים לגופו
של עניין מעבר להכרחי לעניין ההחלטה למתן סעד זמני
 .2צו מניעה ומאזן הנוחות
 .3צו מניעה קבוע נגד שביתה
 .4צו מניעה זמני נגד ועד עובדים  -מי הם הצדדים אליהם מכוון

841

הצו
 .5צו מניעה זמני  -הכללים לנתינתו ובתחליף להסדר קיבוצי
 .6שיקולי בית-הדין במתן צו מניעה נגד שביתה
 .7צו מניעה זמני ושביתה
 . 8מתן צו מניעה זמני בהסדר הליך עיקרי .מתן צו מניעה במקום
הסדרת עניינים שבמחלוקת
 .9הליכי בזיון בית-משפט במקרה של אי-קיום צו

כה

841
841
841
841
841
841
842
842
842

תוכן עניינים

 .10סחבת  -מהווה שיקול לאי-מתן צו זמני
 .11הליך של בזיון בית-המשפט על-פי הוראות הפקודה
המנדטורית וההלכות שנפסקו בעקבות כך מתאפשר גם בבית-הדין
לעבודה
 .12התחייבות עובד שהושעה שלא להפריע למהלך התקין של
העבודה מספקת .לא יינתן סעד המונע ממנו כניסה למקום
העבודה ,שכן זהו עניין שצריך להיבדק לעומק
 .13כאשר מדובר בפיטורין מחמת צמצום ולא מחמת סיבות
אישיות ,כי אז הגנתו של העובד הינה "ארגונית" בלבד .ככזו הינה
הגנה קלושה נגד פיטורין
 .14צו מניעה זמני האוסר פרסום מכרז לעובד-מנהל תחת עובד
שפוטר עד לגמר שימוש בדבר חלות התקנון וההנחיות של שירות
עובדי המדינה
 .15ביטול השעיה  -החזרת הדיון לנציב שירות עובדי המדינה
לשמיעת טענות נגד השעיית עובדת
 .16גם במקרה הטעיה אין בית-משפט של ערעור נוטה להתערב
בהחלטות בית-משפט קמא בעניין של מתן או אי-מתן סעד זמני
 .17צו מניעה זמני נגד פיטורין שלטענת העובד בוצעו מחמת סיבות
פוליטיות
 .18עיכוב ביצוע החלטה המאפשרת החזרתו של עובד לעבודה
לתקופה של  90יום עד לשימוע טענותיו בנדון
 .19צו מניעה זמני עד למתן החלטה בערעור .בהליך של ערעור על
החלטה בעניין סעד אירעי ,אל לה לערכאת ערעור לדון ולהכריע
בשאלות העתידיות להיות מוכרעות בהליך העיקרי אלא רק אם
אלה נוגעות לסעד האירעי

כו
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842

842

842

843
843
843
843
843

843

תוכן עניינים

 .20צו עשה להחזרה לעבודה או צו מניעה למניעת הפסקת עבודה
 .21צו מניעה נגד כינוס ועדת שירות
 .22בקשה למתן צו מניעה זמני ,האוסר על המשיבה לנקוט
בפיטורים וצמצומים בהיקפי משרה של המבקשים וזאת עד
להכרעה בתובענה העיקרית
 .23דחיית בקשה לצו מניעה זמני נגד פיטורי עובד מאחר שמאזן
הנוחות פועל במקרה זה לטובת המשיבה המבקשת להגן על המידע
הסודי שלה
 .24בקשה לצו מניעה זמני למנוע את פיטוריה של עובדת וכינוס
ועדת הפיטורים
 .25צו מניעה למניעת פיטוריו של עובד  -ביטולו של מכתב פיטורין
 .26בקשה למתן "צווים ארעיים וזמניים במסגרת סכסוך קיבוצי"
 .27מבוקש ליתן צו מניעה וכל סעד אחר שימצא לנכון וצודק,
שימנע כל דיון בתובענה ובבקשה
 .28צו מניעה זמני להימנע מהפסקת עבודתו של המבקש
 .29עתירה למתן צו המורה למשיבה להימנע מפיטוריה של
המבקשת ולהמשיך את העסקתה עד להכרעה בתביעה העיקרית
 .30תביעה למתן צו מניעה קבוע אשר יאסור על הנתבעות לפרסם
מכרז פומבי לתפקיד מנהל בית-ספר התיכון
 .31בקשה למתן צו מניעה זמני המורה למשיבים להימנע מהעסקת
עובדי הבנק בניגוד לחוק שעות עבודה ומנוחה
 .32בקשה למתן צו מניעה זמני נגד המשיבות ולאסור עליהן
להפחית או להפסיק את העברת תגמולי הביטוח המשולמים להם
מזה מספר שנים ,בגין אובדן כושר עבודה בהתאם לחוזה ביטוח
שנכרת בין המעבידה לבין המשיבה מס' ( 1וקודמתה)

כז

844
844

844

844
844
844
844
845
845
845
845
845

845

תוכן עניינים

 .33צו מניעה זמני למניעת פיטורין
 .34לצורך טענת שיהוי נדרש להוכיח כי בנסיבות המקרה התובע
זנח את זכות התביעה העומדת לו ,או שבמשך הזמן שינה הנתבע
את מצבו לרעה
 .35צו מניעה האוסר על-פיטורי עובד
 .36מתן סעד זמני נתון לשיקול-דעתו של בית-הדין
 .37צו מניעה זמני נגד פיטורי רוקחת מקופת-חולים .שקילת מאזן
הנוחות
 .38צו מניעה זמני נגד פיטורי עובדת והחזרתה להיקף אותה
מישרה שעבדה בה
 .39צו מניעה זמני המונע מרוקח לעבוד בחברה מתחרה ,זאת
בניגוד להתחייבות מפורשת עליה חתם .הגבלת המגבלה ל12 -
חודשים
 .40צו מניעה זמני למניעת עבודה אצל מתחרה ולהשתמש ברשימת
לקוחות או פניה אליהם
 .41התחייבות עובד שלא להתחרות בחברה ומניעתו מפגיעה
בזכויות הקניין של החברה לגבי סודותיה המסחריים .האשמתו
בגניבת סודות
 .42צו מניעה זמני לפתיחת עסק מתחרה
 .43צו מניעה זמני להעברת רשימת לקוחות של סוכנות ביטוח
 .44צו מניעה נגד העברת חלקה של העובדת לידי המעביד
 .45צו מניעה קבוע האוסר על המעביד לנכות סכומים מקצבה -
תביעה לצו מניעה קבוע נדחתה
 .46צו מניעה זמני למניעת פיטורי עובד

כח
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846
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847

847
847
847
847
847
847

תוכן עניינים

 .47צו מניעה זמני בקשר לפניה ללקוחות החברה  -סוגיית חופש
העיסוק .בית-הדין דחה הערעורים והשאיר על כנם צווים זמניים
האוסרים על פניה ללקוחות
 .48צו מניעה זמני לביטול פיטורין  -בקשה נדחתה בבית-הדין
לעבודה
 .49צו עשה זמני לחיוב תשלום בגין ימי שביתה
 .50צו מניעה זמני האוסר על רשות מקומית להעביר מתפקידו
אחראי על תלונות הציבור ומיקומו בתפקיד אחר

848
848
848
848

 .51צו מניעה להגבלת עיסוק של עובד בעסק מתחרה למעבידו
לאחר פיטוריו .הגבלת התקופה להגבלת עיסוקו זה לאחר פיטוריו
 .52צו מניעה זמני נגד מינויו של מבקר פנים
 .53במסגרת בקשה זו התבקש בית-הדין ליתן צו מניעה זמני כנגד
המשיבות ,שימנע את שיבושי העבודה בהנהלת בתי-המשפט
כתוצאה משביתת הקלדניות ,אשר מקורה בהתנגדות המשיבות
לביצוע פסק-הדין באחת משתי הדרכים המוצעות על-ידי
המבקשת
 .54צו מניעה לפיטורו של נכה .פירושו של חוק שוויון זכויות
לאנשים עם מוגבלות

849

 .55צו מניעה וצו עשה המחייב את הנתבעת למשוך חזרה ולבטל
את כל ההודעות ו/או הפרסומים שהפיצה לגורמים שמחוץ למשרד
לאיכות הסביבה והנוגעים להפסקת עבודתו של התובע אצל
הנתבע ,ולהפיץ לאותם גורמים מכתב התנצלות בפני התובע
 .56צו מניעה זמני נגד דיוני בית-דין

849
849

כט

848
848

849

תוכן עניינים

 . 57לא ינתן צו מניעה זמני האוסר על המעביד להעביר עובד
לתפקיד אחר כאשר בהתאם להוראות חוקת העבודה ,כל חילוקי-
הדעות בין הצדדים יש להביאם לדיון ולהכרעה בפני ועדה
פריטטית
 .58צו מניעה נגד שביתה
 .59צו מניעה קבוע נגד עובד למניעת גילוי סודות מסחריים .אי-
מתן צו מניעה קבוע לשימוש ברשימת לקוחות
 .60צו מניעה זמני למניעת השעיית עובד

850
850

 .61צו להקפאת הליכי מכרז פנימי
 .62צו למניעת פטורין
 .63צו למניעת הפחתה משכר
 .64צו למניעת פטורין
 .65צו למניעת פטורין
 .66צו להפסקת השעייה
 .67צו עשה לתשלום שכר רטרואקטיבי
 .68צו למניעת מינוי
 .69צו למניעת המשך הליכי פטורין
 .70צו למניעת המשך השעייה

850
862
866
870
881
888
891
899
908
909

 .71צו להמשכת העסקת העובד
 .72צו למניעת פטורין
 .73צו למניעת המשך מתן שירותים מקצועיים
 .74צו ארעי להפסקת הפגיעה בזכות ההתארגנות
 .75צו האוסר על הפסקת העסקת מורה

923
939
944
951
958

ל

849
849

תוכן עניינים

פרק כ"ג :נבחרי ציבור ובחירות
 .1צו מניעה זמני  -מועצת עיר  -כינוסה
 .2אין לקיים הליך של צו מניעה האוסר הצבעה על מאן דהוא על
עוד הוא רשום בפנקס הבוחרים כזכאי להצביע
 .3צו מניעה זמני נגד בחירת חבר ועדת ביקורת
 .4דחיית בקשה לפרסום תוצאות בחירות
 .5צו למניעת קיום ישיבת מועצה
פרק כ"ד :ערבות בנקאית
 .1צו מניעה זמני וערבות בנקאית
 .2צו מניעה זמני האוסר לחלט ו/או לדרוש מימוש כתב ערבות
בנקאית
 .3צו מניעה זמני נגד חילוט ערבויות בנקאיות .ביטולו של צו כזה.
ניתוק בין עסקת היסוד וזכותו של צד לחילוט ערבויות כאמור
 .4צו מניעה לפרעון ערבות בנקאית
 .5צו מניעה זמני לאסור פרעונה של ערבות בנקאית  -מהותו
ומשמעותו
 .6המקרים בהם תעוכב העברת כספים על-פי מכתב אשראי
דוקומנטרי הינם נדירים ביותר ,כגון מרמה וכיוצא בזה
 .7ערבות בנקאית ,מהותה ומידת ההתערבות במימושה על-ידי
בית-המשפט
 .8צו מניעה זמני למימוש ערבות בנקאית .אי-קיומם של החריגים
המאפשרים מתן סעד זה
 .9צו מניעה זמני נגד מימוש ערבות בנקאית

לא

963
963
963
963
963
966
969
969
969
969
969
969
969
970
970
970

תוכן עניינים

 .10עיכוב מימושה של ערבות בנקאית אוטונומית צריך להיות
בגדר חריג לכלל ויש צורך בקיומן של נסיבות מיוחדות במינן
להוצאת צו מניעה זמני בעניין זה
 .11בקשה למתן צו מניעה זמני שיימנע מימוש ערבות בנקאית -
אין באי-גילוי עובדות חשובות כדי לפגוע בעיקרון העצמאות
המונח בבסיסה של ערבות בנקאית אוטונומית
 .12ערבות בנקאית במסגרת הסכם שכירות ומימושה
 .13מתן צו מניעה למימוש ערבות בנקאית

970
970
971

 .14דחיית בקשה למניעת חיחלוט ערבויות

974

פרק כ"ה :מכרזים
 .1סעד זמני כערעור .דחיית בקשה בענייני מכרזים
 .2צו מניעה זמני לפרסום מכרז
 .3צו מניעה שבכותרתו בקשה לעיכוב ביצוע של החלטה בדבר
זכיה במכרז
 .4צו מניעה זמני בהליכי מכרז האוסר על קבלת הצעות
 .5צו מניעה בהליכי מכרז  -ביטול החלטה של הפסקת התקשרות
 .6ביטול צו מניעה זמני שניתן נגד זכיה במכרז של הסעות

981
981
981
981
981
981
981

 .7העובדה שהתובע זוכה ,עקב קבלת הסעד הזמני בסעד המבוקש
בתביעה ,הוא נסיבה שיש להביאה בחשבון ,במיוחד בתחום
המיוחד של דיני המכרזים
 .8צו מניעה זמני כערעור בענייני מכרזים
 .9צו מניעה זמני לעניין מכרזים .מאזן הנוחות

981
982
982

לב

970

תוכן עניינים

 .10הסעד הראוי ,למי שקופח בכך שלא נקבע כזוכה במכרז ,הוא
סעד של אכיפת זכייתו במכרז ורק אם בוצעה העבודה על-ידי אדם
אחר ,יינתן לו סעד חילופי של פיצויים
 .11צו מניעה זמני נגד זוכה במכרז .מה דינו של תנאי ,שהוסף
למכרז ,בשלב של סיור הקבלנים ,באתר המיועד לעבודה?
 .12צו מניעה להליכי מכרז  -הסדרים כובלים
 .13צו מניעה זמני בהליכי מכרז ועד לסיום הליכי בוררות
 .14סעד זמני לבלימת הליכי מכרז

982
982
982
982
982

 .15מניעה זמני מלהתקשר בחוזה לאחר זכיה במכרז
 .16אפילו היתה המבקשת ראויה להיחשב עותר ציבורי ,זכות
העמידה של עותר כזה בהליכי מכרז הוכרה כשמדובר בהתרעה על
שחיתות ברשות או כשהעותר מבקש להעלות לדיון נושאים
עקרוניים בעלי חשיבות ציבורית
 .17מכרז לאיוש  -צו מניעה
 .18צו מניעה נגד זוכות במכרז
 .19צו מניעה  -תקלה בערבות המכרז
 .20צו להקפאת הליכי המכרז
 .21סעד זמני בערעור

983
983
985
985
987
987

 .22צו למניעת הכרזה על הזוכה
 .23צו למניעת כל פעולה על-סמך המכרז
 .24סעד זמני לתקופת הערעור  -מכרז אבטחה
 .25צו למניעת המשך הליכי המכרז
 .26מינויו של עובד  -תנאי סף של המכרז
 .27אי-עמידה בתנאי סף של המכרז
 .28פסילת ההצעת המבקשת

988
989
990
991
992
993
994

לג

983

תוכן עניינים

 .29פגם בהצעה  -תנאי סף
 .30ביטול החלטת הועדה
 .31צו נגד התקשרות במכרז
 .32צו לאסור על שיווק צמכרזים שבמכרז הרשות למקרקעי
ישראל
 .33צו האוסר על קידום הליכי המכרז

999
1001

פרק כ"ו :שותפויות

1005

 .1צווי מניעה בדיני שותפויות
 .2בדרך-כלל לא ינתן צו מניעה נגד שותף בשותפות אשר נעשתה
לתקופה בלתי-מסויימת ,המונע בעד השותף הזה להתנהג בעתיד
בניגוד להתחייבויותיו בתור שותף ,כשבאפשרותו לפרק את העסק
בכל עת

1005

פרק כ"ז :חוק עוולות מסחריות
 .1צו מניעה זמני על-פי חוק העוולות המסחריות  -הפקדת ערבויות
על-פי החוק
 .2צו מניעה זמני  -הגשת תצהיר שלא על-ידי מי שמעורה בעובדות

995
996
997

1005
1009
1009

אלא צד אחר
 .3צו מניעה זמני בהסתמך על חוק העוולות המסחריות.
 .4צו מניעה זמני בעוולת "גניבת עין"

1009
1009
1009

פרק כ"ח :שונות
 .1צו מניעה זמני נגד הפרעה לפעולת ארובה

1011
1011

לד

תוכן עניינים

 .2צו מניעה זמני לא יינתן אם מתברר לבית-המשפט כי סיכויי
העתירה העיקרית להתקבל  -הם קלושים ,או שהמצב הפיך
 .3צו מניעה זמני במשפט הפלילי בענייני חילוט נכסים
 .4צו מניעה זמני למניעת הפרעה לפעולות מדידה
 .5צו מניעה זמני לעיכוב ביקוש הסכם פשרה
 .6צו מניעה זמני למניעת הפסקת זרם החשמל לבית המבקש
 .7צו מניעה זמני האוסר על המשיבה לנהל משא-ומתן ו/או לכרות
הסכם ביחס לאולפנים ,לציוד ,לעזרים הטכניים המשמשים
לאולפנים לשידור ו/או לשכירת מקרקעין לשם בניית אולפנים
הנחוצים לה לשם פעילותה
 .8צו מניעה זמני האוסר על המשיבה להמשיך בנקיטת הליכי
הוצאה לפועל
 .9צו מניעה זמני בסכסוך שותפים בחניון
 .10צו מניעה זמני להבטחת חילוטו של נכס במשפט פלילי
 .11צו מניעה זמני האוסר על ארגון פעולות ההימור בטוטו
הספרדי ,דהיינו :לקבל כספים כלשהם ,להפיץ טפסי טיוטה,
לשלוח פרסים או לפרסם את הטוטו הספרדי בכל דרך שהיא
 .12צו מניעה זמני לבקשת משרד תיווך נגד עובד לשעבר שפתח
משרד תיווך עצמאי באותו איזור .הבקשה לצו הזמני נדחתה
 .13בחירות לארגון הרופאים-צו מניעה האוסר על הועד להתכנס
 .14לימודים ובחינות -צו למניעת קיום בחינה
 .15צו האוסר על פרסום סרט
 .16מניעת שידור כתבה בערוץ חדשות 2
 .17צו מניעה זמני לשימוש בייפוי-כוח

לה
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1011
1011
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1011
1012
1012
1012

1012
1012
1012
1013
1013
1015
1016

תוכן עניינים

חלק ב' :צו מניעה קבוע

1017

שער א' :כללי

1017

פרק א' :מטרתו של צו המניעה הקבוע

1017

פרק ב' :מהותו של צו מניעה קבוע
 .1צו מניעה קבוע  -סעד שביושר

1019
1019

שער ב' :תנאים ועקרונות למתן צו מניעה קבוע

1021

פרק א' :מבוא

1021

פרק ב' :הוכחת נזק שאינו ניתן לתיקון על-ידי פיצוי כספי
 .1תשלום פיצויים אימתי
 .2הימנעות ממתן צו מניעה
 .3הפרה נמשכת של זכות קניינית

1023
1023
1024
1024

פרק ג' :מאזן הנוחות

1027

 .1נטל ההוכחה
 .2שיקול-דעת בית-המשפט
 .3מאזן הנוחות בדיני הנזיקין  -מאזן נתונים כלכליים

1027
1027
1027

פרק ד' :אפשרות כפיית הצו
 .1אפשרות כפיית הצו
 .2צו מכביד

1035
1035
1035

לו

תוכן עניינים

פרק ה' :אי-קיומו של שיהוי או איחור בהגשת התביעה

1037

פרק ו' :על התובע להיות נקי כפיים בבקשו את הסעד

1039

שער ג' :אכיפת הצו

1041

פרק א' :כללי

1041

פרק ב' :חובות הצד נגדו ניתן הצו

1045

פרק ג' :מתן אזהרה

1049

פרק ד' :סמכות ערכאת ערעור בהתערבות בצווי מאסר

1051

פרק ה' :סמכות בית-המשפט להתנות מתן צו

1053

פרק ו' :צו מניעה נגד המדינה ורשויות מוסמכות שונות ואכיפת
הצו
 .1אין להחליף את המדינה בפקידיה

1055
1055

 .2מנהל מקרקעי ישראל  -רשות הפיתוח
 .3היעדר סמכות בית-המשפט ליתן צווי אכיפה נגד המדינה -
תרופת האזרח  -סעד הצהרתי

לז

1055
1056

תוכן עניינים

שער ד' :צו מניעה קבוע בעניינים שונים

1059

פרק א' :מקרקעין
 .1צ ו מניעה קבוע כנגד הנתבעים ו/או מי מהם ו/או מי מטעמם,
האוסר כל בניה ו/או תוספת בניה על גגות הבניינים שבמתחם ,או
חלק מהם ,ולהצהיר כי אם ניתנה הסכמה מגורם כלשהו לבניה
כאמור היא בטלה ומבוטלת
 .2תביעה לצו מניעה קבוע האוסר על כניסה למקרקעין
 .3תביעה למתן צו מניעה קבוע וסעד הצהרתי בשל הטעיה והקמת

1059

מעון יומי
 .4צו מניעה קבוע נגד הפעלת ג'קוזי ענק
 .5צו מניעה קבוע האוסר על האם להתקרב לדירת הבן  -צו נגד
חולה נפש
 .6צו מניעה נגד כניסה לחלקת המקרקעין
 .7צו מניעה קבוע נגד שימוש במושכר
 .8צו מניעה קבוע המונע מעמידר ומרשות הפיתוח להעביר זכויות
ברכוש המשותף ללא הסכמתו המפורשת של התובע ,והמונע
מזוהר או מי מטעמם לבצע פעולות בניה או הריסה בגג הבית או
ברכוש המשותף ללא הסכמתו המפורשת של התובע
 .9צו מניעה על איסור הפעלת בית כנסת בתחום הבית המשותף וכן
כי יאסור כניסת המשיבים ,שאינם דיירי הבית ,לבית הכנסת
 .10צו המורה להימנע מהשארת מטלטלין  -פסג' וקולונדה
 .11צו האוסר על רישום הבית במשרדי רישום המקרקעין
 .12צו מניעה על הקמת גדר או חסימה שתמנע מעבר
 .13תביעות של דיירים בשני בנייני מגורים בעיר בני ברק ,לאסור
על נכי נפש להתגורר בדירות שכורות באותם בנינים.

לח
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1077
1080
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תוכן עניינים

פרק ב' :רשויות ציבוריות ורשויות מקומיות
 .1צו מניעה קבוע לפיו ייאסר על עיריית בני ברק להפעיל גן ילדים
בדירה ובחצר הבית המשותף
 .2צו לתפיסת בית האבות
 .3צו מניעה קבוע האוסר על הנתבעות לנתק את אספקת המים
למטעיו
 .4צו מניעה קבוע נגד פלישה ובניה
 .5צו מניעה וצו עשה קבועים  -ניהול ומתן ההיתרים לתחנת
המעבר לפסולת בניין וגרוטאות רכב של הנתבעת
 .6צו נגד ניתוק מים  -סרבן תשלום
 . 7צו מניעה קבוע האוסר על אבן וסיד ועל עובדיה ו/או מועסקיה
ו/או כל הפועלים בשמה ומטעמה ,לבצע כל עבודות מכל סוג שהוא
בתחום האתר נשוא המחלוקת  -התביעה נדחתה

1107
1107
1109
1112
1115
1118
1125

1126

פרק ג' :גניבת עין
 .1צו מניעה לשימוש בשם
 .2צו מניעה קבוע המצווה על הנתבע (המערער) או מי מטעמו,
להימנע מלהשתמש ו/או לייצר ו/או לשווק ו/או להפיץ ו/או למכור

1131
1131

את מוצרי החיקוי

1134

פרק ד' :פטנטים ,מדגמים וסימני מסחר
 .1צו להגבלת שימוש בנכס או לחילופין צו מניעה קבוע ,לפיו יאסר
על הנתבעת לייצר ו/או לשווק כל מוצר מזון תחת המותג "רג'ואן",
או "קפה רג'ואן" ,ו/או בכל סימני לוגו ,צורת אותיות סמלים
וכיוצא בזה ,שהופיעו על איזה מהאריזות

1143

לט

1143

תוכן עניינים

 .2בקשה למתן צו מניעה קבוע בשל פגיעה בזכות במדגם

1150

פרק ה' :בנקאות
 .1תביעה למתן פסק-דין הצהרתי וצו מניעה קבוע
 .2תביעה למתן צו מניעה קבוע אשר ימנע מהבנק להעביר את
חשבונו מהסניף באילת
 .3צו מניעה קבוע לגבי פסק-דין שצריך להתבטל
 .4צו מניעה קבוע האוסר על הבנק לקזז סכום כלשהוא מכספם של

1155
1155
1161
1164

התובעים בגין חוב של צד ג' כלשהוא

1169

פרק ו' :עבודה
 .1צו מניעה קבוע נגד פטורין

1173
1173

פרק ז' :מטרדים
 .1צו מניעה ולצו עשה בעקבות טענה שעניינה בניה לא חוקית,
אשר מסבה פגיעה בפרטיות ,חסימת אוויר ושמש ,ועלולה לפגוע
באפשרות לקבל בעתיד היתר בניה
 .2צווי מניעה בגין מטרדים שונים

1185

1185
1189

 .3זכויות שימוש בחצר המקיפה את הבית

1192

פרק ח' :מכרזים
 .1צו קבוע האוסר על המשיבים ליזום הליך מכרז שעניינו מתן
שירותי הסעות לתלמידים או להעביר תשלום כלשהו בגין שירותי
הסעות אלה ,מלבד לעותרת

1201

מ

1201

תוכן עניינים

פרק ט' :זכות יוצרים
 .1מערכי השיעור שהוכנו עבור הנתבעת  1מהווים "יצירה
ספרותית" מקורית הזכאית להגנה של זכות יוצרים
 .2העתקת חוברות הדרכה והוראות הפעלה אותם יצרה התובעת
 .3זיוף רשיונות להפצת תוכנות ,והעתקת סימן מסחרי
 .4הפרת זכות יוצרים בדגם של מיטה
 .5העתקת חוות-דעת
 .6יצירות קריוקי
 .7צו מניעה קבוע כנגד הנתבעים ,בטענה כי אלה הפרו את זכויות
היוצרים שלה בכך שהשמיעו בפומבי יצירות  -הקלטות קוליות,
שמקורן ברשומות קול  -תקליטים ו/או תקליטורים ו/או כל
אמצעי תיעוד או הקלטה אחר ,שלתובעת הזכות להרשות את
השמעתם בפומבי בשטח מדינת ישראל
 .8צו מניעה קבוע נגד הפצת החוברות
 .9צו מניעה קבוע האוסר על הנתבעת לבצע כל פעולה שיש בה כדי
להפר את זכויות התובעת ב  7 -שמלות כלה המעוצבות ומיוצרות
על-ידי התובעת
 .10גופן  -גרסאות "הדסה"
 .11צו מניעה קבוע אשר יאסור על הנתבעות להמשיך בהפצת
המדריך
 .12צו מניעה כנגד המשיבות אשר יאסור עליהן לייצר ,להפיץ,

1209
1209
1210
1211
1211
1212
1213

1214
1216

1217
1219
1223

למכור ולשווק את כרטיס ה , SML-10C -לרבות כל מוצר הנגזר
1233

ממנו

מא

תוכן עניינים

פרק י' :משפחה
 .1צו האוסר על ביצוע עסקאות

1245
1245

פרק י"א :שונות
 .1צו מניעה קבוע ,האוסר על המערערת לאפשר תדלוק רכבים
פרטיים ,של חברי המושב ושל צדדים שלישיים ,בתחנת הדלק
הפנימית במושב ניר ישראל
 .2לצו מניעה קבוע להפסקת פעולות

1251

 .3תביעה לצו מניעה קבוע
 .4צו מניעה קבוע ,להמשיך ולשווק את בקבוקי קטשופ היינץ
כשעליהם "מולבשת" אותה תוית ,או צווארון הדומה "עד כדי
להטעות" לתוית בה משתמשת התובעת תקופה ארוכה
 .5צו למניעת שריפת גופה

מב

1251
1257
1262

1267
1270

