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  6688218 אביב-תל
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 ים דרישה להפסקת ביצוע פעולות סיוע ועידוד להפרת זכויות יוצרהנדון: 
 

הרינו  18.2.2018ובהמשך למכתבנו מיום , זיר"ה )זכויות יוצרים ברשת האינטרנט( בע"מבשם מרשתנו, חב' 

 כדלקמן:שוב מתכבדים לפנות אליכם 

 ארגון שהוקם ע"י בעלי זכויות בהפקות מקור ישראליות הכולל בין, תנומרשכפי שהצגנו במכתבנו הנ"ל  .1

ויוניטד קינג, שמטרתו לפעול  YES ,HOT, רשת, RGEהיתר את המפיקות: קשת, ענני תקשורת, 

ובתוכנות עת גניבת התכנים והפרת זכויות היוצרים של המפיקים הנ"ל באתרים פיראטים למיגור תופ

 ברשת האינטרנט.שונות 

אנו נאלצים לפנות שוב ושוב המפורטים לעיל עבור בעלי הזכויות מרשתנו במסגרת המאבק של  .2

ושיתוף הפעולה מצידכם הינו  לחברתכם בדרישה להסרת תכנים מפרים, עמודים תומכי פיראטיות ועוד

 . מוגבל עד כדי מקומם

חשוב להסביר כי אתרי אינטרנט פיראטים רבים מתקשרים לקהל היעד שלהם באמצעות הפלטפורמה  .3

ולשים על תוכן פיראטי חדש, על כתובות חדשות של האתר ועוד. לדוגמא הגים את נשל פייסבוק, מעדכ

ו פסק דין וצו מניעה קבוע, ממשיך להפעיל עמוד המוכר בשם "סדרות" שכנגדנאתר פיראטי מוביל 

 . /https://www.facebook.com/SdarotPwפייסבוק פעיל: 

https://he-"בא לי פרק" פיראטי נוסף שמתפעל עמוד פייסבוק פעיל הינו אתר אתר  .4

il.facebook.com/OboyIL/  ועוד אתר לדוגמא שמתפעל עמוד פייסבוק

https://www.facebook.com/matirzu/  מיותר לציין כי אלו רק דוגמאות ונגד חלקן הגשנו בעבר

וגדת לתנאי תלונות לפייסבוק אך כפי שניתן לראות מבחינת פייסבוק לא מצאתם שמדובר בפעילות המנ

 ק.של פייסבו הפעילות
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נוספת לפעילות פיראטית המתרחשת על פלטפורמת פייסבוק היא העלאה של קצבי תוכן דוגמא  .5

צפייה הועלה פרק של הסדרה פאודה שטרם שודר בישראל ללדוגמא כך  –פיראטים לצפייה ישירה 

 :מלאה על פלטפורמת פייסבוק

https://www.facebook.com/FaudaYes2/videos/2024461871170823/. 1 

רואות בחומרה רבה את עצימת העיניים של פייסבוק לפעילות מפירה המתבצעת על נו מרשותי .6

ללא  שכאמור מתבצעת באין מפריעהפלטפורמה שלה וללא ספק יש בכך משום סיוע ועידוד לפעילות זו 

 או הגבלה מצידכם.שום סינון 

עקיפה  הפרה, ואנו רואים בפעילותכם זו 18.2.2018במכתבנו זה מתווסף לאמור במכתבנו מיום האמור  .7

]כעוולה  2007 -חוק זכות יוצרים, התשס"ח בהתאם להוראות של זכויות היוצרים של מרשתנו 

שלא כדין על חשבון צדדים שלישיים להתעשרות באופן חד משמעי מסייעות וית[ אזרחית ועבירה פליל

 1979-חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"טבהתאם להוראות נו, בעלות זכויות היוצרים, מרשת

 לרבות מניעת הכנסות מהן.

 כדלקמן: לאלתראשר על כן ולאור כל האמור לעיל, הנכם נדרשים בזאת לפעול  .8

 ר של פרק פאודה שהועלה לפייסבוק;להסרת הקובץ המפלפעול  .8.1

  ;אלו שפורטו לעיל לרבותלהסרת עמודים מעודדים פיראטיות ופגיעה בזכויות יוצרים לפעול  .8.2

נו על זכויותיהם לקבלת פיצוי או כל סעד אחר יתומטעם מרשבאמור לעיל כדי להוות ויתור אין  .9

 .מפייסבוק

 בכבוד רב,

 
 ערן פרזנטי, עו"ד

 מ. פירון ושות', עו"ד
 

                                                 

  191555174936120תלונה מס'  תלונה במערכת פייסבוקהוגשה  1
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