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 נ.,ג.

 

 ים דרישה להפסקת ביצוע פעולות סיוע ועידוד להפרת זכויות יוצרהנדון: 
 

 , הרינו מתכבדים לפנות אליכם כדלקמן:זיר"ה )זכויות יוצרים ברשת האינטרנט( בע"מבשם מרשתנו, חב' 

ארגון שהוקם ע"י בעלי זכויות בהפקות מקור ישראליות הכולל בין היתר את המפיקות: , מרשותנו .1

עת גניבת ויוניטד קינג, שמטרתו לפעול למיגור תופ YES ,HOT, רשת, RGEקשת, ענני תקשורת, 

ברשת ובתוכנות שונות התכנים והפרת זכויות היוצרים של המפיקים הנ"ל באתרים פיראטים 

 האינטרנט.

מרשתנו פועלת ללא הרף תוך השקעת משאבים גדולים במאבקה עבור בעלי הזכויות שהינם כאמור  .2

ברשת האינטרנט מפיקי התוכן הגדולים בישראל. תופעת גניבה וצריכה של תכנים מוגנים בזכות יוצרים 

ע"י גולשים הינה תופעה חברתית שיש לגנותה שכן היא מסבה נזקים ישירים ועקיפים לעשיית התרבות 

 והאומנות בישראל.

באמצעות מתן  כם פועלים לעידוד צריכת התכנים הפיראטיים הנ"לשהנמרשתנו הופתעה לגלות,  .3

"(, השירות" )להלן: "Facebook Audience Networkקמפיינים בשירות " שימוש ופרסוםאפשרות 

וזאת ללא כל בקרה, ניטור ובדיקה מטעמכם בדבר מקור התכנים על גביהם מולבשות הפרסומות מושא 

מפר זכויות יוצרים, בין היתר, של קטו פעמים רבות התוכן הנ"ל הינו פיראטי ופ-השירות, כאשר דה

 מרשותנו.

בה  (13.2.2018ה באתר גלובס )ביום לאחר פרסום כתבה בנושא זחמישה ימים היום, למעלה מכך,  .4

המפרים את זכויות היוצרים של , השירות מטעמכם ממשיך לפעול על גבי תכנים ניתנה תגובתכם

 , זאת ללא כל מפריע. Dailymotionהועלו לאתר התכנים המפרים ש מרשתנו, בין היתר,

 צומים למרשתנו.עמסחריים -כלייםלנזקים כ, השירותים המפרים שלכם מסבים כידוע לכם היטב .5

הכנסות , תוך גריפת הדין לביצוע הפרה משוועת של סיוע באופן יזום יםמהוו מעשיכם אלה –ויובהר  .6

 מכך. שלא כדין
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חוק זכות בהתאם להוראות עקיפה של זכויות היוצרים של מרשתנו  מהוות הפרהפעולותיכם , כמו כן .7

להתעשרות באופן חד משמעי מסייעות ו]כעוולה אזרחית ועבירה פלילית[  2007 -יוצרים, התשס"ח 

חוק עשיית בהתאם להוראות נו, בעלות זכויות היוצרים, מרשתשלא כדין על חשבון צדדים שלישיים 

 הכנסות מהן. לרבות מניעת 1979-עושר ולא במשפט, תשל"ט

להזכירכם, סכום הפיצוי הסטאטוטורי הקבוע בחוק זכות יוצרים ובחוק עוולות מסחריות הינו עד לסך  .8

 ללא צורך בהוכחת נזק. לכל הפרה,₪  100,000

ם למצות את זכויותיה כנגדכ הנחתה אותנואתכם כבעלי אחריות עקיפה לאותן הפרות ו הרוא ונמרשת .9

 . ופן מיידיבא הבאמצעות הכלים המשפטיים העומדים לרשות

 כדלקמן: לאלתראשר על כן ולאור כל האמור לעיל, הנכם נדרשים בזאת לפעול  .10

בין בעצמכם ובין באמצעות אחרים ו/או מי מטעמכם ו/או במקומכם, , לאלתרלחדול ולהימנע  .10.1

, לרבות כל הפנייה לשירותים השירות על גבי תכנים מפרי זכויות יוצריםמלפרסם ולקדם את 

כל הפרסומות המולבשות על , במילים אחרות להסיר את וין רוחני באמצעותמפרי זכויות קני

 -; וכןגבי תכנים המפרים את זכויות מרשתנו

בין בעצמכם ובין באמצעות אחרים ו/או מי מטעמכם ו/או במקומכם, , לאלתרלחדול ולהימנע  .10.2

באמצעות  אחרים מפרסום על גבי תוכן מפר זכויות יוצריםמלהמליץ ו/או לסייע ו/או לשדל 

Facebook Audience Network בין היתר באמצעות ניטור, פיקוח ובקרה יומיומית בשימוש ,

  –וכן  ;הנעשה בו

ההכנסות שנצברו אצלכם ו/או מי מטעמכם ו/או סכום מלוא  תא, לאלתר למרשתנושלם ל .10.3

 של מרשתנו; היוצרים תכנים המפרים את זכויותל צמדוות שהופרסומהבגין , במקומכם

נאלץ להעביר את הטיפול , ממועד מכתבי זה ימים 5 תוך תנולהתעלם מפניות מרש והיה ותבחר .10.4

על מלוא הפיצויים  מודלערכאות משפטיות על כל המשתמע מכך ומרשתנו תע כםנבעניי

 ק.פי חו לה עליעים המג

 התראה נוספת לא תשלח!
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