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 בע"מ 90רוחני של חברת פלאש הפרת זכויות קניין  הנדון: 
 (לפני נקיטת הליכים משפטיים)התראה 

 
 "(, כדלקמן:נומרשת)להלן: " 90חברת פלאש  נובשם מרשתך אלי יםפונ ואנ
 

סוכנות הצילום הוותיקה והגדולה בישראל. מאז הקמתה של  - 90היא הבעלים של פלאש מרשתנו  .1

מבכירי צלמי העיתונות בישראל, מלווים ומתעדים צלמי , על ידי נתי שוחט, 1990, בשנת 90פלאש 

  הסוכנות את כל האירועים החדשותיים החשובים בארץ.

  

מספקת מדי יום, בתשלום, צילומים רבים לעיתונים, מגזינים ואתרי אינטרנט בארץ ובעולם. מרשתנו  .2

אוכפת בקפדנות  מרשתנו. מרשתנולשייכות מרשתנו כל זכויות היוצרים בצילומים שמצלמים צלמי 

 הם מקור הכנסתה היחידי. מרשתנו ובנחישות את זכויותיה בצילומיה. צילומי 

 

 (:"יהמקור םהצילו"להלן: )המקורי הבא  םהצילוהיא הבעלים של מרשתנו בין השאר,  .3

 

 

 



 

2 

 

 " הפועל בכתובתהתמנון" אתר האינטרנטהבעלים של  האת ךלטובת קידום פעילותו ךבמסגרת עיסוק .4

https://octopus.org.il " :פרסומי ועוד.   –הכולל מידע מגוון, תוכן שיווקי "( אתר האינטרנט)להלן 

  

לרשות  דתהעמ,  העתקת  ,אתר האינטרנטכי במסגרת  לגלות  מרשתנו נדהמה  מבדיקה שערכה מרשתנו,  .5

לעניין זה טוב . מרשתנו הרשאתה שלללא וזאת  ,נושל מרשתהמקורי  םבצילושימוש  תיהציבור ועש

 מראה עיניים מאלף מילים: 

 

 

 

 םבצילו, במפורש או במשתמע, לעשות שימוש נואישור ממרשת תוממילא לא קיבל תלא ביקש האת .6

 . נושל מרשת יהמקור

 

מהווה מגוון עוולות אזרחיות כלפי וללא מתן קרדיט  ללא רשות נושל מרשת יהמקורם בצילושימוש  .7

ות , מעוול בעשיית עושר ולא במשפט, מעוול ברשלננוובין השאר מפר זכויות היוצרים של מרשת  נומרשת

 לקניין.  נוופוגע בזכותה החוקתית של מרשת

 

₪ ללא הוכחת נזק בגין כל הפרה  100,000הזכות לפיצויים בסכום של עד  נובהתאם לדין קמה למרשת .8

 של זכות יוצרים. 

 

 לעשות כל אשר נדרש על מנת להיפרע בגין הנזקים הכספיים שנגרמו לה. תה לנו הור נומרשת .9
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 כדלקמן: ידייבאופן מלפעול  נדרש האתלפיכך,  .10

 

, בכתב ובאמצעות נוולהתחייב בפני מרשת, האינטרנטאתר מ יהמקור םהצילולהסיר את  .10.1

, להימנע מלעשות שימוש, מלפרסם או מלהעמיד לרשות הציבור, בכל צורה שהיא נומשרד

ו/או כל חומר אחר המפר את זכויות  נויה שהיא, יצירות מקוריות של מרשתובכל מד

 ;נומרשת

 

 ש"ח. 40,000בסך של בגין הפגיעה בזכויותיה  נולפצות את מרשת .10.2

 

לסיום המחלוקת בין הצדדים מחוץ לכתלי בית  נוהצעה אדיבה של מרשת מהווה 10האמור בסעיף  .11

 לתבוע את מלוא הפיצוי המגיע לה על פי דין. נו, כך שלא יהיה באמור למנוע ממרשתהמשפט

 

 למימוש זכויותיה על פי דין. נותפעל מרשת ,2021.4.25ליום  עד 10כאמור בסעיף  תפעלבמידה ולא  .12

 
 לא תישלח התראה נוספת. .13
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