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      :לכבוד
  גיא פינסמר 

  אלקטרוני ובדואר בפקס  ערב טוב עם גיא פינסמערכת 
  --  מבלי לפגוע בזכויות--    10ערוץ 

        

  ,.נ.ג.א

  

  התראה לפני נקיטה בהליכים משפטיים: הנדון

  

  :כדלקמן ך לפנות אליו הרינ,עומרי חיוןמר  ,נומרש בשם

 ועושה ימים כלילות במלאכת הרכילות המוביל והמוכר בישראלחדשות הבידור ו נחשב לבלוגר מרשנו .1

 ושמ .כתיבה איכותית ומדויקת למען ציבור הקוראים של תכניו יקבלו מידע איכותי ומדויק בזמן אמת

 .מויטין רב בתחוא בעל מונו והושל מרשנו הולך לפני

בו  )"האתר" :להלן( OmriTV.co.il הבידור והרכילות המוביל אתר והמפעיל של מרשנו הוא הבעלים .2

אף תוכנית רשת למרשנו  .עולות חדשות לבקרים ידיעות שונות בתחומי העיסוק והדיווח של מרשנו

 .באתר בשידור חי פעמיים בשבוע המשודרת

, בשם אביה "האח הגדול" זוהרים המופיעה בתוכנית לבנה' גב של יהאחמרשנו פנה אל  20.5.2013ביום  .3

המכתב במלואו נוסח על ידי מרשנו  .רוני מייליהיוצא כנגד מרשנו ולאתר  מכתב בלעדי ללפרסםהמעוניין 

 .המוגנת בזכויות יוצריםשל מרשנו קיבל את אישורו ומהווה יצירה , זוהרים' גבאביה של עבור 

יצירה ,  בדמות המכתבהטקסטואליתהיצירה יצר את מרשנו , תכחלק מבחירתו המקצועית והאמנותי .4

 . המוגנת בזכויות יוצרים לכל הדעות

אמא של "לכתבה הנושאת את הכותרת  21.5.2013נחשף ביום עת , מה רבה הייתה הפתעתו של מרשנו .5

 1.)"הכתבה המפרה" :להלן( "'הוא כבר עשה זאת בעבר':  לסלוח לרוני מיילילבנה מסרבת

                                                

1 http://bidur.nana10.co.il/Article/?ArticleID=978801  
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 :בוצעה הפרה בוטה של יצירתו המוגנת של מרשנו באופן הבא, בלב הכתבה .6

כתב , "זה קשה. לראות אותה מתנפלים על הבת של במקומות שהכי כואבים לה"

זה לא כואב רק כי זו בתי אלא בגלל שזו פגיעה בכל . "האב במכתב שהופץ ברשת

כל עוד לא תפגע באחרים כל מה ': אמרתי פעם ללבנה. "הוא המשיך, "ישראל

  ."'שתעשי יהיה מקובל עלי

,  ומשכך המערכת עצמה"מערכת הערב עם גיא פינס" הועלתה לרשת האינטרנט על ידי הכתבה המפרה .7

 םכגור .לרבות מר גיא פינס עצמו אחראים אישית לביצוע העוולה של הפרת זכויות היוצרים של מרשנו

 . מהווים הפרה של זכויות יוצריםכם כי מעשי, לדעתכםאו היה עלי/ וםידעת, העוסק בתחום היצירה

, י הזכויות ביצירה בה הוא מעוניין לעשות שימושאם פלוני אינו יודע למ, כפי שהפסיקה קבעה זה מכבר .8

" פתאום קם אדם"בבחינת , עליו לתור אחר הבעלים ולאתר אותו טרם השימוש ולא לעשות דין לעצמו

 .ומחליט להעתיק ולהפר יצירה של אחר

, מתן המתן קרדיט למרשנו- מהווים הפרה של זכותו המוסרית של מרשנו לאור איכםמעשי: זאת ועוד .9

 .היצירהיוצר 

 למרשנו ים מסבכם הינכםבמעשי.  מגבשים שלל עוולות אזרחיות ועבירות פליליות על פי חוקכםמעשי .10

חוק ל) א(56 להוראות סעיף כםנבקש אף להסב את תשומת לב .ממוניים ושאינם ממוניים, נזקים רבים

 :הקובע כי, 2007 -ה "תשס, זכויות יוצרים

 ,על פי בקשת התובע ,שאי בית המשפטר ,הופרה זכות יוצרים או זכות מוסרית"

 100,000פיצויים בלא הוכחת נזק בסכום שלא יעלה על  ,בשל כל הפרה ,לפסוק לתובע

 ". שקלים חדשים

מרשנו לא . וא רואה בחומרה רבה כל ניסיון לנצל שלא כדין את זכויותיוכי ה, כםמרשנו הורה לנו להודיע .11

 ולהיפרע בגין כל ו על מנת למנוע הפרה של זכויותי, לפי דיןוהסס לפעול בכל דרך העומדת לרשותי

 .  המעוולת והמפרהכם מחמת פעילותו ושיגרמו לוהנזקים הישירים והעקיפים שנגרמו ל

לחדול באופן מיידי מכל שימוש ידית מיום קבלת מכתבנו זה ו לפעול מיים נדרשכםהנ, נוכח האמור לעיל .12

 .לרבות אך מבלי להגביל להסיר את הכתבה המפרה מרשת האינטרנט, מפר ביצירתו של מרשנו

 לפצות ים נדרשכםהנ , ואי מתן הקרדיטהידיעה הברורה שבביצוע ההפרה, היקפה ,הרפהבשל חומרת ה .13

 ימים ממועד משלוח 14ח וזאת בתוך " ש100,000בסכום של בגין ההפרות שהתבצעו על ידך את מרשנו 

 .מכתב זה



 
  
3 

  2013 יוני 06    
  2013.1313.004: שלנו

  
  

 

  

  66183תל אביב , )מגדל לוינשטיין (23 דרך בגין  |עורכי דין, אורלנד-נסקי'וירז- דרורי

  www.dwo.co.il: אתר|  office@dwo.co.il : ל"דוא  |03-6005531: פקס | 03-6005572 :טלפון

  

, ומרשנו הורה לנו לפעול במהירות וביעילות להפסקת ומניעת מעשי ההפרה של זכויותי,  כןוהיה ולא תעש .14

 .לרבות פנייה לערכאות משפטיות, וש בכל אמצעי משפטי העומד לרשותתוך שימו

כמו ,  מהןאיזו או להיחשב כויתור על  מרשנואין באמור במכתב זה כדי לפגוע בזכות מזכויותכי , יודגש .15

 .ד שמרשנו זכאי להם על פי כל דיןדרישה או בכל זכות או סע, גם שאין בהן כדי לפגוע בכל טענה

  

  ,בכבוד רב

  

 ד"עו, נסקי'תם וירזיו

  


