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  לכבוד
  מר שמעו� כה�

  בלי לפגוע בזכויות                               88חיל האויר ' רח
  ל" ובדואבדואר רשו�                               87800 נתיבות

  
  
  ,.נ.א

  
  מ"בע' מראות אימג �הפרת זכות יוצרי� : הנדו�

  
  

  : כדלקמ�י!לפנות אלנתכבד  ,מ"בע' מראות אימג' חב, בש� מרשתנו
  

הזכיי� הבלעדי בישראל א הי )il.co.imagebank.www בנק ישראל'אימג(מ "בע' מראות אימג .1

 ).IncGetty Images )com.gettyimages.www . ' הצילומי� של חבשל מאגר

  

שהינ!  com.jew-olam.www עולה כי באתר האינטרנט,  לאחרונהמבדיקה שנערכה .2
בלתי מורשה נעשה שימוש , שלואו המתחזקי� /ואו המחזיקי� /הבעלי� ואו / ומפתחי�ה

 ב"רצ. ")הצילו� ")להל� (מאגר הצילומי� הנזכר  מתו! Hume_K0008cשסימונו בצילו� 
 . האתרהצילו� מתדפיס 

  

") החוק ") להל�  (2007)ח"תשס, חוק זכות יוצרי�בכמשמעותה ' יצירת צילו�'הצילו� הינו  .3
  .  כל ההגנות הקבועות בחוקווחלות לגבי

  
ה� בזכות מהווה פגיעה חמורה , קרדיטוללא מת� ללא תשלו� , השימוש בצילו� ללא רשות  .4

  .  הפרה של הוראות הדי�תו! , �בצילוהיוצרי� וה� בזכות המוסרית 
  
בתביעה בשל הפרת זכות יוצרי� רשאי בית המשפט ,  לחוק56סעי, הוראות יצויי� כי על פי   .5

וזאת בלי לגרוע  (ח" ש100,000פיצויי� ללא הוכחת נזק בסכו� של עד , בשל כל הפרה, לפסוק
  .  )מיתר הסעדי� והתרופות הקבועי� בחוק

  
, של� למרשתנולו שימוש בלתי מורשה בצילו�מכל לאלתר לחדול   נדרש�ני ה,אשר על כ�  .6

וזאת לא יאוחר , ח"ש 10,000ס� של ב הפרת זכויותיהבגי� פיצוי , מ"באמצעות משרד הח
כולל הוצאות טיפול  (לצרכי פשרה בלבדננקב  התשלו�ס! .  ימי� ממועד מכתבנו זהמעשרה
  .  את מלוא נזקיהמ!נו לתבוע מלגרוע מזכותה של מרשתאי� בו כדי ו, )משפטי



2 
 
  
הציגו בפנינו בתו! המועד הואל ל, לשימוש בצילו�כדי� שיו� ירי! א� קיי� ביד, לחילופי�  .7

  .הנזכר
  
ללא , מצא לנכו�כפי שת, !בצעדי� משפטיי� כנגד ו מרשתנתנקוט, כנדרש הא� לא תעש  .8

    . בלבדי! עלויות בגי� הליכי� כאמור יחולוכל ההוצאות והעל. התראה נוספת
  

או לפגוע , למצות�או , מטענות מרשתנואי� באמור לעיל כדי לגרוע , למע� הסר ספק  .9
  . פי כל די�)בזכויותיה על

  
  
  
  

  ,         בכבוד רב

  
  ד"עו, עומר)דינה עברי

  
  

 בנק ישראל'ל אימג"מנכ, מר דני טל  :העתק


