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 "רבע לשבע" קינן עידוהנדון: 

 , הרינו מתכבדים לפנות אליכם כדלקמן:זיר"ה )זכויות יוצרים ברשת האינטרנט( בע"מבשם מרשתנו, חב' 

גופי ע"י בעלי זכויות בהפקות מקור ישראליות הכולל בין היתר את  מרשתנו הינה ארגון שהוקם .1

ויוניטד קינג, שמטרתו לפעול למיגור  YES ,HOT, רשת, RGE: קשת, ענני תקשורת, ומפיקים השידור

תופעת גניבת התכנים והפרת זכויות היוצרים של המפיקים הנ"ל באתרים פיראטים ובתוכנות שונות 

 ברשת האינטרנט.

ף תוך השקעת משאבים גדולים במאבקה עבור בעלי הזכויות שהינם כאמור ת ללא הרונו פועלייתומרש .2

מפיקי התוכן הגדולים בישראל. תופעת גניבה וצריכה של תכנים מוגנים בזכות יוצרים ברשת האינטרנט 

ע"י גולשים הינה תופעה חברתית שיש לגנותה שכן היא מסבה נזקים ישירים ועקיפים לעשיית התרבות 

 .והאומנות בישראל

, בנושא ירידת המנויים לשמוע בראיון שקיים כתבכם מר עידו קינן והופתע ומרשותיינוחברות מרשתנו  .3

רוח תומכת בפעילות הפיראטיות עם כתב דה מרקר אמיתי זיו,  בחברות הטלוויזיה הרב ערוצית,

 כך לדוגמא טעון מר קינן: בישראל

 טיותאפיר .היתה תמיד טיותאשפיר נכון זה -הפירטיות לגבי ,להוסיף צריך,עכשיו : זיו אמיתי

 ..אבל,קסטות בדבל העתקנו שאנחנו מהימים היתה

 עידו קינן: זה חלק מהאתוס שלנו , של הישראליות בעיני.

ת רובאנשי תקשתחנת גלי צה"ל שהיא התחנה המובילה בשידורי אקטואליה וידועה  שעיתונאימצער  .4

מביע בשידור עמדה מקוממת שכזו לגבי מעשים פליליים ומזיקים ומעניק באופן  ועיתונות מובילים,

פומבי לגיטימציה לציבור לצרוך תכנים פיראטים על חשבון ועל גבם של היוצרים ובעלי הזכויות 

 .שוניםחוקיים יצור תוכן איכותי המונגש לציבור באמצעים המשקיעים את כל זמנם, כשרונם וכספם ל

יוצרים לא מקבל את הבמה הראויה וכי תחנה לאומית מרשותינו סבורות כי קולם של בעלי הזכויות וה .5

ים ולא להשמיע קול התומך ל אחרכמו גלי צה"ל צריכה לתמוך בשמירה על החוק ועל ערך הקניין ש

 בגניבה ופגיעה באחר.

 טיות היא אתוס ישראלי לא צריכות להישמע מעל גלי האתר של תחנה ציבורית.אמרות כמו פירא .6
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מצפים שמר קינן יתנצל בשידור בפניי מאזיניו על דבריו אלה ואולי יהיה זה יותר מראוי שישמיע אנו  .7

 פעת הפיראטיות.י התוכן הנפגעים מתובתוכניתו / פינתו גם את קולות היוצרים ובעל

היא נורת אזהרה חברתית והאיכותי  מנויים, קרי צרכנים המעריכים את התוכן המושקעירידת  .8

להעביר את כספו לגורמים עת הציבור אינו חושש לצרוך תוכן גנוב ואינו חושש  ,לתהפוכות המוסר

   ת מעניקים לגיטימציה לתופעה פסולה זו., ואין זה פלא כאשר נציגי תקשוריםפיראט

 

 

 בברכה,

 
 ד, עו"פרזנטיערן 

 מ. פירון ושות', עורכי דין

 

 


