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 עו"ד דור נחמן

 משרד עורכי דין ופטנטים –שקד, נחמן -שוק

 

 שלום רב,

 בע"מ 90טענתכם בדבר הפרת זכויות קניין רוחני של חברת פלאש הנדון: 

 18.12.17-ו 29.10.17מכתביכם מיום  סימוכין: 

לפיצוי  ₪ 40,000לפיה אשלם ביקשתם כי אשיב ל"הצעת הפשרה" שלכם,  18.12.2017במכתבם מיום  .1

בדף הפייסבוק שלי אחד , בשל פרסום צילום "החברה"( –)להלן  בע"מ 90מרשתכם, חברת פלאש 

 .2016בחודש ינואר 

אבקש להשיבכם כי אני דוחה את הצעת הפשרה, שלא רק שיש בה הפרה של סיכום קודם שלי עם  .2

מנכ"ל מרשתכם, אלא טמון בה נסיון להלך אימים על מחוקק בשל רצונו להסדיר עמכם ועם 

 בחקיקה סוגיה שיש בה כדי להשפיע עליכם ועל מרשתכם.

, כשנה לאחר אותו פרסום בפייסבוק, עמדתי אתכם בקשר לגבי 2016אבקש להזכיר כי בחודש דצמבר  .3

טענה דומה לגבי צילום אחר, ואז סוכם כי במקום תשלום פיצוי, אזמין צלם מטעם החברה למשכן 

השבתי  5.12.2016+ מע"מ לכל פעם. ביום  ₪ 2,000הכנסת על מנת לצלם אותי פעמיים, בעלות של 

ייל של עו"ד נחמן בו הוצג סיכום זה, וכתבתי כך: "אכן זה הסיכום יחד עם הסכמה לביטול כל למ

 התביעות ואישור שימוש בתמונה הספציפית שבגינה עלתה תביעתכם".

עוד אציין כי לצד הודעה זו, שוחחתי, יחד עם יועצי הפרלמנטרי, עם מנכ"ל החברה, והסיכום בינינו  . 4

כנסת )בתשלום גבוה מהמקובל לשירות כזה( "מנקה את השולחן" בכל הנוגע היה כי הזמנת הצלם ל

לתביעות החברה לגבי העבר, והתחייבתי כי בעתיד, ולאחר שהופנתה תשומת לבי לעניין, אקפיד שלא 

 לעשות שימוש בתמונות ללא רשות בעל הזכויות.

, ובו דרישת 29.10.2017כם מיום והנה, קרוב לשנה לאחר סיכום זה, ובניגוד גמור אליו, הגיע מכתב .5

תשלום )בסכום מופרך ומוגזם( עבור פרסום תמונה בודדת בפייסבוק שנעשה כשנתיים קודם לכן! 

בהמשך לכך, ולאחר שהתמונה הוסרה, שוחח יועצי הפרלמנטרי עם מנכ"ל החברה כדי להזכיר לו את 

ואף שלח אליכם מייל בעניין ביום  הסיכום, שנעשה בזמנו בע"פ, וביקש ממנו לוודא כי העניין סודר,

שכותרתו  18.12.2017, והנה במקום הודעה על ביטול הדרישה, הגיע מכתבכם מיום 2.11.2017

 התראה לפני נקיטת הליכים.



 

 

דרישתכם כעת אינה מהווה רק הפרה של ההסכמה בינינו, אלא גם ניסיון לאיים עלי בשל יוזמת  .6

לתקן את חוק זכות יוצרים בעניין תביעות לפיצויים ללא  חקיקה שלי שפורסמה לאחרונה ונועדה

 (. 20.11.2017הוכחת נזק )ראו למשל פרסום בעיתון גלובס מיום 

ואמר כי  2016עוד אציין כי שוחחתי היום עם מנכ"ל החברה שהתכחש לסיכום בינינו מחודש דצמבר  . 7

 פט. אם לא אשלם פיצוי כמבוקש במכתבכם, תוגש נגדי תביעה לבית מש

כאמור, אני רואה במכתכם לא רק הפרה של הסכמה קודמת אלא גם נסיון לפגוע ביוזמת חקיקה תוך  . 8

איום על חבר הכנסת המקדם אותה, ולכן אבקש כי תשקלו מחדש את עמדתכם לאור המפורט לעיל. 

 יודגש כי אין באמור במכתב זה כדי למצות את הטענות המשפטיות ככל שהעניין יתעורר בבית

 המשפט.

 

 

 

 

 

 בברכה,

 חה"כ יואב קיש

 יו"ר וועדת הכנסת

 


