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בלי לפגוע בזכויות
בדואר רשו ובדוא"ל

א.נ,.
הנדו :הפרת זכות יוצרי  מראות אימג' בע"מ
בש מרשתנו ,חב' מראות אימג' בע"מ ,נתכבד לפנות אלי! כדלקמ:
.1

מראות אימג' בע"מ )אימג'בנק ישראל  (www.imagebank.co.ilהיא הזכיי הבלעדי בישראל
של מאגר הצילומי של חב' .(www.gettyimages.com) Getty Images Inc.

.2

מבדיקה שנערכה לאחרונה ,עולה כי באתר האינטרנט  www.olam-jew.comשהינ!
המפתחי ו/או הבעלי ו/או המחזיקי ו/או המתחזקי שלו ,נעשה שימוש בלתי מורשה
בצילו שסימונו  Hume_K0008cמתו! מאגר הצילומי הנזכר )להל ( "הצילו "( .רצ"ב
תדפיס הצילו מהאתר.

.3

הצילו הינו 'יצירת צילו' כמשמעותה בחוק זכות יוצרי ,תשס"ח() 2007להל ( "החוק"(
וחלות לגביו כל ההגנות הקבועות בחוק.

.4

השימוש בצילו ללא רשות ,ללא תשלו וללא מת קרדיט ,מהווה פגיעה חמורה ה בזכות
היוצרי וה בזכות המוסרית בצילו ,תו! הפרה של הוראות הדי.

.5

יצויי כי על פי הוראות סעי 56 ,לחוק ,בתביעה בשל הפרת זכות יוצרי רשאי בית המשפט
לפסוק ,בשל כל הפרה ,פיצויי ללא הוכחת נזק בסכו של עד  100,000ש"ח )וזאת בלי לגרוע
מיתר הסעדי והתרופות הקבועי בחוק(.

.6

אשר על כ ,הינ נדרש לחדול לאלתר מכל שימוש בלתי מורשה בצילו ולשל למרשתנו,
באמצעות משרד הח"מ ,פיצוי בגי הפרת זכויותיה בס של  10,000ש"ח ,וזאת לא יאוחר
מעשרה ימי ממועד מכתבנו זה .ס! התשלו ננקב לצרכי פשרה בלבד )כולל הוצאות טיפול
משפטי( ,ואי בו כדי לגרוע מזכותה של מרשתנו לתבוע ממ! את מלוא נזקיה.

2
.7

לחילופי ,א קיי בידי! רישיו כדי לשימוש בצילו ,הואל להציגו בפנינו בתו! המועד
הנזכר.

.8

א לא תעשה כנדרש ,תנקוט מרשתנו בצעדי משפטיי כנגד! ,כפי שתמצא לנכו ,ללא
התראה נוספת .כל ההוצאות והעלויות בגי הליכי כאמור יחולו עלי! בלבד.

.9

למע הסר ספק ,אי באמור לעיל כדי לגרוע מטענות מרשתנו ,או למצות ,או לפגוע
בזכויותיה על(פי כל די.

בכבוד רב,

דינה עברי(עומר ,עו"ד
העתק :מר דני טל ,מנכ"ל אימג'בנק ישראל

