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כתב תגיעה
תמצית התובענה

1. תובענה זו עניינה אחד - הפרת זכויות קניין רוחני של התובעים על ידי הנתבעת.

2. הנתבעת העתיקה, העמידה לרשות הציבור ועשתה שימוש בצילום שצילם התובע 2 באתר

האינטרנט של הנתבעת, וזאת לשם צרכיה המסחריים, ללא רשות התובעת 1, בעלת זכויות
היוצרים בצילומים, ומבלי ליתן קרדיט לתובע 2. (להלן: 67 0>ץ�ון זז©©1").

3. עם גילוי מעשה הפרת הזכויות, פנו התובעים לנתבעת במכתב התראה בניסיון להביא לסיום

הסכסוך מחוץ לכותלי בית המשפט. למרות שמכתב התובעים התקבל אצל הנתבעת, עד למועד
כתיבת שורות אלו, הנתבעת לא השיבה לגופו של עניין למכתב התובעים.

4. בנסיבות אלו, נאלצים התובעים, בלית ברירה, לפנות לבית המשפט הנכבד על מנת להגן על
זכויותיהם בקניינם ולהיפרע בגין הנזקים שנגרמים להם.
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5. התובעת 1 היא סוכנות הצילום הוותיקה בישראל. מאז הקמתה של התובעת 1, בשנת 1990,
מלווים ומתעדים צלמי התובעת 1 את הווי היום יום הישראלי. צילומי התובעת 1 מופצים מדי
יום למאות כלי תקשורת, גופים ומוסדות בארץ ובעולם. כל זכויות היוצרים בצילומי התובעת 1

שייכים לה.

בהתאם לסעיף 11 לחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007, התובעת 1 כבעלת הזכויות בצילומיה,
היא בעלת הזכות הייחודית והבלעדית להעתיק את תצלומיה, לפרסמם, לשווקם, להעמידם

לרשות הציבור, וליתן רישיונות לצדדים שלישיים לעשות כן.

6. התובע 2, צלם ותיק ומוערך, הוא צלם הצילום המקורי נשוא התובענה. התובע 2 הוא בעל
הזכויות המוסריות בצילום המקורי נשוא התובענה

7. הנתבעת היא משרד הכלכלה והתעשייה של מדינת ישראל כן בעליו של אתר האינטרנט של
מינהל סחר החוץ האמון על ניהול ונווט מדיניות הסחר הבינלאומית של מדינת ישראל, המופעל
בכתובת האינטרנט 61ח.1£016;ן-161>1§1// :3ן1ז11 והכוללים מידע, ידיעות, תכנים שיווקים, פרסומות

151̂ האינטרנט"). '' : ועוד (להלן

181̂ על שמה של הנתבעת מצורף ומסומן כנספח "!" 61-11̂  נסח רישום שם מתחם 10.1161)
העתק

לכתב התביעה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

^ה "1<י לכתב העתק דף "על המינהל" מאתר האינטרנט של הנתבעת, מצורף ומסומן ^י&י
התביעה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

רקע עובדתי

8. ביום 13.10.2014 צילם התובע 2 תמונת אילוסטרציה של ניידת משטרה המאבטחת את רחוב יפו
בירושלים במהלך חג הסוכות. כל זכויות היוצרים בצילום שייכות לתובעת 1. הצילום הועלה לאתר
האינטרנט של התובעת 1 והוא זמין לשימוש ללקוחות התובעת 1 המשלמים דמי מנוי חודשיים

: "ו^ל*6 ת©ק^''). לשימוש בצילומי התובעת 1 (להלן
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9. מכירת רישיונות שימוש בצילומי התובעת 1, משמשים כמקור הכנסתה היחידי. לפיכך, משקיעה
התובעת 1 זמן ומשאבים ניכרים, תוך היעזרות באנשי מחשבים, תוכנות מחשב יהודיות

וחוקרים, על מנת לאתר שימושים ללא הרשאה בצילומיה.

10. לאחרונה, גילתה התובעת 1, לתדהמתה הרבה, כי לאתרי האינטרנט של הנתבעת, הועתק
הצילום המקורי, הועמד לרשות הציבור ונעשה בו שימוש מסחרי ושיווקי לצרכיה של הנתבעת -

וזאת, ללא רשותה של התובעת 1 וללא מתן קרדיט לתובע 2, צלם הצילום המקורי.

לעניין זה טוב מראה עיניים מאלף מילים:
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11. הנתבעת לא ביקשה וממילא לא קיבלה רשות מהתובעים, במפורש או במשתמע, לעשות שימוש
בצילום המקורי, לצרכיה באתרי האינטרנט ובכלל. הנתבעת אף הגדילה לעשות שעה שהיא
העתיקה את הצילום המקורי והעמידה אותו לרשות הציבור בלא כל קרדיט לתובע 2 צלם
הצילום המקורי, בהיקף ובמידה הראויים והנהוגים ברשת האינטרנט (קרי, מתחת לצילום

באופן בולט).

12. עם גילוי מעשה ההפרה ביום 4.5.2017 פנו התובעים במכתב התראה לנתבעת בדרישה כי תפצה
אותם בגין הנזקים שנגרמו להם, תסיר את הצילום המקורי ותתחייב להימנע מהפרה נוספת של

זכויותיהם.

13. הנתבעת תחילה השיבה במכתב כי היא קיבלה את המכתב ותעביר התייחסות ומענה בהקדם.
לאחר מכן, השיבה הנתבעת במכתב נוסף כי היא הסירה את הצילום המקורי מאתר האינטרנט.

14. עד לזמן כתיבת שורות אלו טרם נתקבל מענה לגופו של עניין למכתב לתובעים.

העתק מכתבי הצדדים מצורף ומסומן כנס^ה "3" לכתב התביעה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

15. בנסיבות אלו, משלא השיבה הנתבעת לגופו של עניין למכתב התובעים, בלית ברירה, נאלצים
התובעים לפנות לבית המשפט הנכבד על מנת להגן על זכויותיהם בקניינם ולהיפרע בגין הנזקים

שנגרמים להם.
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עילות התביעה והסעדים המבוקשים

: "תי'"לל"') יצירת 16. הצילום המקורי מהווה, בהתאם לחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 (להלן
צילום מקורית ועצמאית אשר מלוא זכויות היוצרים בה בבעלות התובעת 1 ומלוא הזכויות

המוסריות בה של התובע 2.

17. בהתאם לסעיף 11 לחוק, התובעת 1 כבעלת זכויות היוצרים בצילום המקורי, היא ורק היא
רשאית לעשות בצילום מקורי את הפעולות המנויות בסעיף. בהתאם לסעיף 46(1) לחוק, ליוצר

היצירה הזכות כי שמו יקרא על יצירתו בהיקף ובמידה הראויים בנסיבות העניין.

18. מעשי הנתבעת מהווים מגוון עוולות אזרחיות כלפי התובעים. בין השאר מפרה הנתבעת את
זכויות היוצרים של התובעת 1, מפרה את הזכויות המוסריות של התובע 2, מתרשלת, עושה
עושר שלא במשפט, פוגעת במוניטין של התובעים ובזכות הקניין שלהם אשר הוכרה כזכות

חוקתית על חוקית.

19. סעיף 56(א) לחוק קובע כי הופרה זכות יוצרים או זכות מוסרית, רשאי בית המשפט, על פי
בקשת התובע, לפסוק לתובע, בשל כל הפרה, פיצויים ללא הוכחת נזק בסכום שלא יעלה על

100,000 שקלים חדשים.

20. בענייננו, בו הועתק, הועמד לרשות הציבור ונעשה בצילום המקורי שימוש לצרכיה של הנתבעת
בדף אינטרנט מסחרי, בלא הרשאה ובלא מתן קרדיט -המדובר הן בהפרה של הזכויות

הכלכליות בצילום המקורי והן בהפרה של הזכויות המוסריות בצילום המקורי.

21. מעשי ההפרה של הנתבעת גרמו לנזקים ממוניים לתובעים. הנזקים נגרמו בין היתר מאחר
ומהתובעת 1 נמנעה הכנסה בגין מכירת רישיון שימוש בתצלום והן מאחר וקרדיט על צילום
מהווה את כרטיס הביקור של הצלם והנתבעת לא נתנה קרדיט לתובע 2 ולפיכך נפגע המוניטין

שלו ויכולתו לייצר הכנסה נוספת מיצירותיו.

22. מעשי ההפרה של הנתבעת גרמו גם לנזקים לא ממוניים לתובעים. סעיף 52 לחוק קובע כי הפרה
של זכות יוצרים או זכות מוסרית היא עוולה אזרחית, והוראות פקודת הנזיקין [נוסח חדש],
יחולו עליה, בשינויים המחויבים ובכפוף להוראות חוק זה. פקודת הנזיקין קובעת בסעיף 76(א)

כי ניזוק זכאי לפיצוי גם בגין נזקים לא ממוניים שגרם לו המזיק.

23. בעניין הפרת זכויות יוצרים רשאי בית המשפט לחייב את המפר לשלם לנפגע גם פיצויים בגין
̂*1 תףל*~" $< עוגמת נפש שנגרמה לו עקב הפרת זכויות היוצרים שלו (ראה ו ע"א 4500/90 8
^^ז"ד* ני 9ש£31ל <£"???), ניתן ל ^ה 1511̂, [פורסם בנבו] (1995)), ת.א 19977-03-11 י"̂י 1*^ם 8

ביום 20.1.2014). מעשי ההפרה של הנתבעת גרמו לתובע 2 לעוגמת נפש רבה.

,^110̂ /̂ 01$>9110$- ^שי^  ^ .̂ 1̂ ^^ 
2790/9

 בע"א 3

 השופט טירקל
 זה דברי כבוד

 לעניין
24. יפים

(000$) 1#ז £)�0 �זי : ^ ^0 ?£$$< ̂ ̂יךי י1 ̂ י"" י ^ך^ י : "^דם י"1 \יי ששםו " פ"ד נד(3) 817 (2000)
כמעט, בזיקתו ליוצאי חלציו. פרסומה של יצירה בלי ששמו של מחברה ייקרא עליה "בהיקף
במידה המקובלים" הוא פגיעה בזכותו המוסרית של המחבר. שורשיו של עיקרון חשוב זה
̂?* דבר בשם  /,7/ בםקורות הםשםס 1*נל/1^"" על םדל̂  של ?* ש^ם 

£^0
/'"^*

25. פרסום הצילום המקורי נעשה באתר האינטרנט אליו חשופים ככול הנראה אלפי גולשים ואשר
העתקת הצילום המקורי והשימוש בו נועד גרידא לצרכיה של הנתבעת.
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26. בנסיבות דכאו, מעשי הפרת זכויות התובעים ע"י הנתבעת חמורים במיוחד שעה שהנתבעת היא
משרד ממשלתי מטעם מדינת ישראל, גוף ציבורי המחויב מתוקף תפקידו ומעמדו בשמירה על

הדין ככלל והגנה על זכויות היוצרים, בפרט.

27. לפיכך, בית המשפט הנכבד מתבקש לזמן את הנתבעת לדין, ולהורות כדלקמן:

27.1. לצוות על הנתבעת, לשלם לתובעת 1 פיצויים בגין הפרת זכויות היוצרים של התובעת
1, בסך 80,000 ש"ח, בגין מעשי הפרת זכויות היוצרים והכל בתוספת הפרשי הצמדה

וריבית למן יום הגשת כתב תביעה זה ועד ליום התשלום בפועל <

27.2. לצוות על הנתבעת, לשלם לתובע 2 פיצויים בגין הפרת זכויות המוסריות של התובע 2,
בסך של 80,000 ¤, בגין מעשה הפרת הזכויות המוסריות והכל בתוספת הפרשי

הצמדה וריבית למן יום הגשת כתב תביעה זה ועד ליום התשלום בפועל �

27.3. לחייב את הנתבעת בפיצויים לתובע 2 בגין עוגמת הנפש שגרמה לו במעשיה, בסך של
.¤ 20,000

27.4. ליתן כל סעד אחר ו/או נוסף, שייראה לנכון ולצודק בעיני בית המשפט הנכבד.

27.5. בנוסף מתבקש בית המשפט הנכבד לצוות על הנתבעת לשלם לתובעים את ההוצאות
האמיתיות בגין תובענה זו לרבות שכר טרחת עורך דין בתוספת ריבית כחוק בצירוף

הפרשי הצמדה וריבית חוקית מרבית מיום הפסק ועד התשלום בפועל.

28. לבית המשפט הנכבד הסמכות העניינית והמקומית לדון בתובענה לאור שוויה, לאור העובדה כי
מעשי ההפרה בוצעו באופן מקוון ברשת האינטרנט וכן בהתאם לתקנה 3(א2) אשר חוקקה

במסגרת תיקון 2 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984 התשס"ו 2016.

29. לצרכי אגרה מעמידים התובעים את תביעתם על סך של 85,000 ¤.

ת, ל^זי^ ̂"�ץ, ל'5ן3ל 12! ?8וש^ ב^ל^ � : ^~~ ̂ל בך, ©ו15נקש י^£ ה23ש©ס ת3©נד ל?9?ן̂  >1* אש1 
;*"** ̂ �*1'*"© נו"י' ו~י^ ה1^ה "*. ̂י'"-? ̂"ר   

 ש3"ש
"•** 2�/©� -—-'^ י"ל-י) י* ©ש9©, ל31*�='

לרבות אגרת מפ'יש.

, עורן דין גןמן מתן שוק, -עורך דין ד̂ו

^
47180 ם*ר.~0*5$9 .1.0

̂י כוח ם*י

רמת גן, היום 6 ביוני 2017.
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על המינהל - בלוג מיבהל 0ר!ר חוץ 6/6/2017

^̂ _ |8̂ 1*̂ 8 81^̂  .̂ ^̂  ̂ .̂ ^
—ויי—�£ *"? ? "ה.!!!—!£י.י- 9 ^̂  ̂ 8  ̂ 1̂ 5 ?
^  ̂ ? 

 חפש
?? ו �? < 1 .̂ ? *י

̂ ?^ק  
גיי"1'1"^ י ן""יי̂י

י 0̂ך ""̂ לי�מ�נהי  "
ל01 *?יח(1מ0 1

§ ^ 
נ >> ן , אמון על ניהול ונווט מדיניות הסחר 0 מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה

̂י הבינלאומית של מדינת ישראל. תחומי הפעילות העיקריים כוללים פעולות לקידום הסחר 

̂  2. 2 7 ה / ש
דוד ומשיכת השקעות והיצוא, ייזום ותחזוקת הסכמי סחר לשיפור תנאי הסחר של ישראל, עי

זרות 1יצירת שיתופי פעולה אסטרטגיים עם חברות זרות. יחד עם הפעילות בישראל, זחקגי! זזחז
עית של המשרד י ^ *?� המינהל מפעיל מערך של נציגים כלכליים אשר מהווים את הזרוע הביצ1

בשו1קי חו"ל. 4 5 1 9 10

?וגדים לפעילות 11 |

24 23 22 ?1 20 19 18 ? 0יוע לתעשייה הישראלית להעמקת הפעילות בשווקים קיימים וחדירה לשווקים

חדשים 25 \ | 29 30
� לו1י ותמיכה ליצואן הבודד בפעילות השיווקית בחוייל

 ^ ^ האירועים >>
� "זום ויישום הסכמי סחר בינ"ל ותחזוקת הסכמים קיימים

• גיוס השקעות ושותפויות אסטרטגיות
• שיפור תדמית התעשייה והמשק הישראלי

= מניעת תחרות בלתי הוגנת - היצף

 ^^ וחדו 1ת0 י 0 101: 6$
 סחר החוץ של ישראל

שירותים ליצואן ממערר

?? > דו0> מפת ההצלחות של מינהל סחר חוץ. ""י �"י •'?> י—" """י" -"••

*
̂ו "•?ןם^ וווול<>*| יי  ת1)9*<וי נמננ-

-̂ ̂נ ? 
?

המגנה הארגוני של נז"נהל 00ר-0וץ המינהל מורכב מארבעה אגפים:

ניות והסכמי סחר ? מדי
• האגףי לקידום היצוא

ניהול ידע • האגף לאיכות השירות ו

"""י"^  ̂
 לתעשייה

 סיוע
 כלי

 מערר
•

, קשרי חוץ, פרסום והסברה, וכן לצד המחלקות הגיאוגרפיות פועלות גם מחלקת אירוח
רישום היצוא. המחלקה לתקציבי סחר חוץ ו

יצואנים, עכשיו תורכם לעלות על מגת ההונלחה
במינהל קיימת גם היחידה למניעת יבוא בהיצף והיטלי סתר. תפקידה הוא למנוע פגיעה
בתעשייה הישראלית על-ידי יבוא בהיצף ומניעת נזקים בלתי הפיכים לענפים על-ידי הטלת

היטלי סחר.

• מערר הנספחים המסחריים 20161)

 —.יו. -"-.
^^

יצואנים̂,

 ̂
כ< המידע

טל סין 1
כאן ב0ובי<בם1 £

<

̂מת ההפזצה י�1<̂�*לד

(

^^0
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/ \ זבוטינםקי 7 (מנדל מ"1ה אביב) רמת נן / /  
קניו רוחני רעי אינטרנט וטכנולוגיה

077-5009506  /*\ 007וו03-57 ^
זכויות יוצרים יזמות וסטארטאפים

*""" ̂-^@0)חו .. ו,.".*"!. .00,1 0 ^  ̂^ 
משפטמסחרי לשון הרע והגנת הפרטיות

רו3ודו±>3^ ,66>31ר51->01ו51
שוק-שקד, נחמן
ופטנטים משרד עורכי דץ

4 במאי 2017
מספרנו: 1092/1(1)

באמצעות הפקסימיליה: 1*02-66629
וגאמצעות הדוא"ל

לכבוד
מינהל סחר חוץ - משרד הכלכלה והתעשייה

רחוב בנק ישראל 5
ירושלים

הנדוולהפרת זנויית קנייו רוחני של חברת פלאש 90 בע"מ
(התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים)

אנו פונים אליכם בשם מרשתנו חברת פלאש 90 (להלן ו ''מרשתגו"), כדלקמן:

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

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

הסוכנות את כל האירועים החדשותיים החשובים בארץ.

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

כל זכויות היוצרים בצילומים שמצלמים צלמי מרשתנו שייכות למרשתנו. מרשתנו אוכפת בקפדנות

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

3. בין השאר, מרשתנו היא הבעלים של הצילום הבא אשר צולם על ידי צלם מרשתנו, מר יונתן זינדל

להלן: "הצילום המקורי"):

 י *0*נ0* •'""">, נ*ו***מ רלו 0 *—— 9***1 ? —*—* ^
א 0 -
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4. משרדכם אמון על ניהול וניווט מדיניות הסחר הבינלאומית של מדינת ישראל. כמוכן, אתם הבעלים

� של אתר האינטרנט שלכם, המופעל בכתובת 16.061)181461-113, והכולל מידע, תכניס מגוונים, ידיעות

ועוד (להלן.- "אתר האינטרנט").

5. מבדיקה שערכה מרשתנו, נדהמה מרשתנו לגלות כי במסגרת אתר האינטרנט, העמדתם לרשות

י הציבור ועשיתם שימוש בצילום המקורי של מרשתנו, ללא הרשאתה של מרשתנו וללא מתן קרדיט

לצלם מרשתנו. לעניין זה טוב מראה עיניים מאלף מילים י

 0 *••*• *0**4 - נ**** ^
 י*

 ו———*—*—*< 0 - אץ-הח"ס כ�;1וו*לי -

- 0  0

^ 
 13 אוםץחוש

£11 00 -£1̂ . 
̂ו 0*0 <• -גז י 3 ^  ***? ^ 17 8"*: 0| /****י0*< 0 *וו קי 4 4**4ו 

נ1ק ל*<ז< • ב1י0ר. *נ *0קי0 *0< <ן **"> ?

 1 *ת-)ו מגדר-
• "*.?* "*" '

איזון ג*ן עבודה וזמן 0ב1>

ע1גדים געייי *"רן" <1בודה ארור
 בםיתוז�

ו 11. י ו  ^ ?"!�. *ו11\ 1>יכח�ת 1 ש/ב ג1וצי�1ווו 
 מי שמועט/!. .11 זו

̂יוון ,ק עבו! י* ונ1ן טנוי ו*א א111ו ו�מ1 י ו!צ�*וו. 

1*7\ 
וז 1!*ו1�וו1 '1ב111. 1̂.יין, 1.עיו 0̂ 111 ינ1'1<ו *)* 1. 1זש0ןוו.. 0<ווי11.1וו *ו*'נ1 >יט"ט 1.11011 יג.ו/�נ1 בחש/, הביו,, ,111

ץ), 1̂ 111ייט בנוצ*יי1 *'תון בין 1ועבווו;;וויינ1ג,ג. ̂וישווו,עו�תנת ?"" ' תו1<0ו וו

1 וו י*11] י11**1 ' -^ וו. 111ן\11 ו1ב11 ו טו נ11.ו�ו.1.�()/ן01 ו.נזו1( )ו*>1 .1*יו* 1 בין "בוו 11 וונוןט!. אי1ון של ז 1*11.1 יו*ו0:1ו/ן*ר

9¤/ **י '*1<י1ו מגדי 0̂(.| *1 0;*1* שו אז ע 11*0 וווע1. ט וי וש 9  ^<שנ"^ ו�111ו ח 'ו1*י ' ייייייו, 
ווו

*ונו1ו ע' י;

̂צי* ^0 ן2_ן ̂- ו | 
 טועיו! * *זג 1*14.10 ייני וווב ^ח� 1_ו/**1וז גחי1*נ י. 0£€0. ב**<!*, *>*< *8ו 1ו11י11בזי0

י0 50
יורונו

̂ 1ו-ס£0ט <*1וחז •גי^גו ^וובלינ]*0ווו **.1תג1!1ו<זו.1חי חמי)!

0 
י".,

מגן א""1 תםמח�* <*0נאי
וסידורים

̂ו041\י 1> י 1

6. אתם לא ביקשתם וממילא לא קיבלתם אישור ממרשתנו, במפורש או במשתמע, לעשות שימוש

בצילום המקורי של מרשתנו.

7. שימוש בצילום המקורי של מרשתנו ללא רשות מהווה מגוון עוולות אזרחיות כלפי מרשתנו ובין השאר

מפר זכויות היוצרים של מרשתנו, מעוול בעשיית עושר ולא במשפט, מעוול ברשלנות ופוגע בזכותה

החוקתית של מרשתנו לקניין.

8. בהתאם לדין קמה למרשתנו הזכות לפיצויים בסכום של עד 100,000 ¤ ללא הוכחת נזק בגין כל הפרה

של זכות יוצרים.

9. מרשתנו הורתה לנו לעשות כל אשר נדרש על מנת להיפרע בגין הנזקים הכספיים שנגרמו לה.
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10. לפיכך, אתם נדרשים לפעול באיפן מיידי כדלקמן:

10.1. להסיר את הצילום המקורי מאתר האינטרנט, ולהתחייב בפני מרשתנו, בכתב ובאמצעות

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

ובכל מדיה שהיא, יצירות מקוריות של מרשתנו ו/או כל חומר אחר המפר את זכויות

מרשתנו;

10.2. לפצות את מרשתנו בגין הפגיעה בזכויותיה, לצרכי פשרה בלבד, ועל מנת להימנע מהצורך

בניהול הליכים משפטיים, 1סך של 40,000 ¤.

11. האמור בסעיף 10 מהווה הצעה אדיבה של מרשתנו לסיום המחלוקת בין הצדדים מחוץ לכתלי בית

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

12. במידה ולא תפעלו כאמור בסעיף 10 עד ליום 2017<11.5, תפעל מרשתנו למימוש זכויותיה על פי דין.

13. לא תישלח התראה נוספת.

ן בברכה,

מתן שוק, עורך דין י'חעגנחמן, עורך דין

שוק-שקד, נחמן - משרד עורכי דין

3
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3. בין השאר, םרשתנו היא תבעלים של הצילום הבא אשר צולם על ידי צלם מרשתנו, מר יונתן זינדל

= ("̂ להלן= "מצילובו תמקיו

יי1^^* 1יי0י. י קל , ה1וו ̂ווו_וווווז- וכ ̂^1זנז1-1.יינוסז<0ו:-<ו<1גוו-וון-1וווו.  וי
ו 11ז ̂** --—-דוי-וז-ו�זי 014ם<_1יוו**>£.£>ו1-<ו01ו0_1 ^£ 12£ �* 1 _ 1. .1£1*1_ק*0וו1***

"-?? � "יי- " �'�י ,,7_, ...,. ד..- " ךךר"ך-— . -י� י ?  ך ד ; — נ
77^ךלל-�^ל

 —-"" ן ג=ט53^

00— - י—י—1— -

ך� י� ", ~ל�" י י*"יילןן^ווץ0



משרד הכלכלה והתעשייה
מינהזי סחר חוץ

9 במאי 2017
לכבוד

עו"ד מתן שוק

עו"ד דור נחמן

רח' ז'בוטינסקי 7

"""י' ע

13¥¥-ח55@0}ו11 1ו.כ0.

077-5009506

̂.^0 4 3ם^ 917)2  ^�̂^21§ |0£

. פנייתכם מיום 4.5.2017 התקבלה. הנושא הועבר לקבלת התייחסות הלשכה המשפטית ונבחן

כעת. מענה לפנייתכם יועבר בהקדם.

בברכה

עופר פורר

מנהל אגף שירות וניהול ידע

רחי בנק ישראל 5, ירושלים, 91036
0לי: 02-6662671 | פק0; 02-6662958
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ע1פר שלום

1. הרינו לאשר קבלת מכתבך מיום 9.5.17 ורשמנו לפנינו כי העניין הועבר לטיפול המחלקה המשפטית.

, תפעל מרשתנו בכל ההליכים 2. הרינו להודיעכם כי ככול שלא תתקבל תשובתכם לאלתר ולא יאוחר מיום 16.5.17
המשפטיים העומדים לרשותה לשם מיצוי זכויותיה ע"פ כל דין.

3. ככול שתחפצו לשוחח טלפונית, אני זמין בטל 03-5711007.

4. למען הסר 0פק, אין באמור במכתבי זה ו/א! במשתמע הימט ו/או במה שלא נאמר בו משום ויתור ו/או השתק ו/או
, במפורש ו/או במכללא בהקשר לעניין שבנדון. , דרישותיה וטענותיה של מרשתנו מיצוי ו/או שלילת זכויותיה, תביעותיה

בברכה,
דור נחמן, עו"ד ומגשר

שותף מנהל

שוק-שקר. נחמן - משור שוס רץ 1פנ1נטים
זנשישקי 7, מגדל משה אנינ,

^*9941 
 נו

מתחם הבורסה. רמת
19|/9^ 03-5711007

¤ 1 054-7231221

1̂ 077-5009506
?? *\̂ 1ו.00.*מ1-ח59.*

קנץ רוחני | 7י;י אעטרש וטכנויןגיר. זכוייח -וצרים יזמוח
וסטארטאפים | משפנ! 7/י י יוח
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שלום רב,

מצ"ב מכתב תגובה לפנייתכם מיום 04/05/2017.

בברכה,
עופר פורר
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משרד הכ7יכ7יה והתעשייה

מינהל סחר חוץ

10 במאי 2017
לכבוד

עו"ד מתן שוק

עו"ד דור נחמן

רח' ו'בוטינסקי 7

רמו? גו

̂\13-ח55(0)0:>ח1 .00.11

077-5009506

בהמשך למכתבנו מיום 9.5.2017 הנושא בבדיקה שעד לסיומה משרד הכלכלה והתעשייה מסיר
את התמונה וזאת מבלי להודות באחריות.

בברכה

עופר פורר

מנהל אגף שירות וניהול ידע

רחי בנק ישראל 5, "תשלים, 91036
סלי: 02-6662671 | פקס: 02-6662958
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עופר שלום

רשמנו לפנינו כי פעלתם להסרת הצילום בעקבות מכתבנו.

כאמור במכתבי מיום 9.5.17, ככול שלא תתקבל תשובתכם לאלתר ולא יאוחר מי1ם 16.5.17, תפעל מרשתנו בכל ההליכים
המשפטיים העומדים לרשותה לשם מיצוי זכויותיה ע"פ כל דין

בברכה,
דור נחמן, עו"ד ומגשר

תר נחמן ערד ומגשר
שוק-שקר. נחמן - משרד שרלי רץ ופטנטים

, מנדל משה אנינ, ז�בשינסקי 7

1̂ 4092 
 נו

מתחם הבורסה. רמת

\?£ 
03-5711007

¤ 1 054-7231221

1̂ 077-5009506
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שלום דור,

להלן מצ"ב מכתב ביניים.

בברכה,
עופר
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עופר שלום

1. הרינו לאשר קבלת מכתבך מיום 9.5.17 ורשמנו לפנינו כי העניין ה1עבר לטיפול המחלקה המשפטית.

2. הרינו להודיעכם כי ככול שלא תתקבל תשובתכם לאלתר ולא יא1חר מיום 16.5.17, תפעל מרשתנו בכל ההליכים
המשפטיים העומדים לרשותה לשם מיצוי זכויותיה ע"פ כל דין.

3. ככול שתחפצו לשוחח טלפונית, אני זמין בטל 03-5711007.

4. למען הסר ספק, אין באמור במכתבי זה ו/או במשתמע הימנו ו/או במה שלא נאמר בו משום ויתור ו/או השתק ו/או מיצוי

ו/או שלילת זכויותיה, תביעותיה, דרישותיה וטענותיה של מרשתנו, במפורש ו/או במכללא בהקשר לעניין שבנדון.

בברכה,
דור נחמן, עו"ד ומגשר

שותף מנהל

דור נחמן ערד ומגשר
עןןק-שקר. נחמן - משרד עורכי דין ופטנטים

תוטינםקי 7, מנדל מוטה אביב,

¤̂ ^9*\ 
מתחם הבורסה, רחת נן

19?^̂  
03-5711007

^̂ 1 
054-7231221

1̂ 077-5009506
00.11.13¥¥-ח55.**\*

קניו י תחני 1 דיני אינטרנט וטכנולוגיה זכויות -וצרים >ז0נח
. רטיות 1סטאר0א0ים | משס0 מ0ח1 ,

ו11./\00.ץוח0ח600@1161ץ61.1:0:>31110:0ות] |1./\00.ץוח0ח6€0@יז6י<ו01=1.יו6:>0 :ווו10?
\¥\! 11:23 2017 ,9 ץ13^ ,ץ71165013 :1ח86
||.00.¥/\13-וו55@0?ח1 :70
1!./\00.ץוח0ח600(3!)ח0/י3ו3.01יז1ו51 :00
פנייתכם מיום 04/05/2017 :*>6ננ1ו51

^י3כ דב,

מצ"ב מכתב תגובה לפנ"תכם מיום 04/05/2017.

בברכה,
עופר פורר
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