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  1/ יאיר אלוי, עו"דטרטיאב הפרת זכות יוצריםעת ב םפיצויי

 פרסם באיטרט מוצר למכירה ולשם כך העתיק מאתר אחר תמוה של המוצר מקוות בעל חות

הוכחת  ללאלאחר מכן קיבל פיה של הצלם הטוען כי הוא זכאי לפיצוי  .  זמן קצרתמש בהוהש

בגין כל הפרה בפרד הן על הפגיעה בזכות  בגין הפרת זכויות היוצרים שלו ₪ 100,000בשיעור זק 

בעוד שזכויות היוצרים ראויות להגה, לאחרוה או .  היוצרים והן על הפגיעה בזכות המוסרית

ות ביציר )תמים (לעתים עדים לגל של תביעות מופרזות של צלמים או יוצרים שעשה שימוש

חשוב לדעת כי אף על   .מאות אלפי שקליםשלהם באתרי איטרט והם תובעים פיצויים בשיעור 

בית המשפט הפרה תוכח גם אם פי שחוק זכויות יוצרים קובע פיצוי סטטוטורי ללא הוכחת זק, 

  מוסמך להפחית את סכום הפיצוי, לעיתים אף באופן משמעותי, בהתקיים סיבות מסוימות. 

, ועד להגן על זכויותיו של היוצר וקובע, כדי להקל על הוכחת 2007–יוצרים, התשס"חחוק זכות 

ש"ח עבור כל הפרה ללא צורך  100,000זק, כאשר זה לא תמיד יתן להוכחה, תג מחיר של 

רשאי בית בעת קביעת הפיצויים אולם  אמם קובע פיצוי ללא הוכחת זק,להוכיח זק.  החוק 

בתוך כך בית המשפט יתחשב   .בדבר אופן ההפרהשוים יתר, שיקולים המשפט לשקול, בין ה

 ,בוצעו מספר רב של הפרות, מה טיב ההפרה והאופן בו התבצעה. כך, למשלהאם  - בהיקף ההפרה

העתקה שיטתית ביודעין של יצירה והפצתה באופן רחב באיטרט עלולה להיחשב כשיקול 

    צומצת עשוי להיחשב כשיקול לקולא.להחמרה, בעוד הפרה חד פעמית בתפוצה מ

בית המשפט יתחשב גם במשך הזמן שבו בוצעה ההפרה ויבדוק האם מדובר בהפרה שעשתה 

תום לבו של ב גם תחשבהמשפט מבית במשך תקופה ארוכה או בהפרה שעשתה למשך זמן קצר.  

מייד  ידי המפרהופסקה על ו תום לבבוהפרה עקיפה שעשתה בשגגה כך, מצב בו בוצעה   המפר.

או תוך אדישות לאפשרות לפגיעה יודעין בעשתה בו ההפרה  איו דומה למצב דברים כשפו אליו

       .הפסיק ההפרה מייד עם פיה אליוהמפר לא שבזכויות היוצרים או כ

בית  טהיי ,למשל ,כך. תחשב במאפייי פעילותו של התבעמצבים בהם בית המשפט י קיימים

ההפרה בוצעה משיקולים מסחריים ולצורך הפקת רווחים  כאשרהמפר ם להחמיר ע המשפט

    להבדיל מהפרה שבוצעה לצרכים אישיים או שלא למטרות רווח. 

קיימים מקרים בהם בית המשפט יראה במספר הפרות שבוצעו במסכת אחת של מעשים כהפרה 

ת תמוות מקטלוג .  למשל, העתקבכל מעשה כהפרה פרדת העומדת בפי עצמהיראו ולא  אחת

עשויות להיחשב כהפרה אחת על אף שהועתקו מספר רב של  ,קטלוג אחרמסגרת ופרסומן ב

  המשמעות היא שהפיצוי עשוי להיות מופחת באופן משמעותי ביחס לסכום התביעה.   .תמוות

זכויות והפרתם חשוב לדעת כי אף אם שגיתם מוצע להימע מראש מהפרת זכויות יוצרים, אך 

ולכן חשוב מייד עם קבלת  בית המשפט תוקביעמשפיעה על לאחר מעשה , ההתהלות םיוצרי

   .המתמחה בתחוםלהיוועץ עם עורך דין  מכתב התראה משפטי

                                                 
המסחרי ועיקר התמקדותו בתחום ) www.afiklaw.com(במשרד אפיק ושות'  בכיר עו"ד יאיר אלוי היו עורך דין 1

ום ייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך אין בסקירה כללית זו מש  .המכרזים והמשפט המיהליוהליטיגציה המסחרית, 
 בטרם קבלת כל החלטה בושאים המתוארים בסקירה זו. המתמחה בתחום זהדין 
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Compensation for Copyright Infringement over the Internet/ Yair Aloni, Adv. 2 

An online store owner marketing a product copied pictures of the product that he 
found online. Shortly thereafter he received a letter from the photographer who 
claimed to be entitled to compensation without proof of damage at ILS 100,000 for 
infringement of copyrights for each infringement separately. While copyright is 
worthy of protection, recently we witness more than a few cases where photographers 
or artists filed excessive demands after their works were unlawfully used (sometimes 
innocently) on websites - such demands sometime reaching hundreds of thousands of 
Shekels. It is important to know that even though the Israeli Copyright Act sets a 
statutory compensation without proof of damage the Court is empowered to reduce 
the compensation, sometimes significantly, under certain circumstances. 

The Israeli Copyright Act, 2007, is designed to protect the rights of the creator and  ןמ
order to ease the requirement to prove damage a price tag of ILS 100,000 for each 
violation without requirement to prove damages. The law provides compensation 
without proof of damage but when determining the remedy the Court may consider, 
among other things, various considerations regarding the nature of the infringement.  
Such considerations include the scope of the infringement - whether there have been 
multiple violations, the nature of the violation and the way it was carried out. Thus, 
for example, a systematic and intentional copying and distribution of a work on the 
Internet may be a reasoning for increased compensation while a single violation with 
limited circulation may be reasoning for reducing it. 

The Court will also take into account the length of the infringement and will examine 
whether the infringement was made for a long or a short period of time. The Court 
also examines the tortfeasor's good faith. If an infringement was made indirectly and 
inadvertently or in good faith and was ceased immediately upon notice, it will not be 
treated the same as a case of an infringement made knowingly or with indifference to 
the possibility of copyright infringement or when the tortfeasor did not cease the 
infringement immediately upon notice. 

There are cases where the Court will take into account the characteristics of the 
defendant's activity. For example, the Court will tend to be more when the 
infringement was for commercial purposes and for-profit basis, as opposed to an 
infringement committed for personal or non-profit purposes. 

In some cases, the Court will consider a number of infringements as a single act. For 
example, copying pictures from a catalog and publication as part of another catalog 
may be considered as a single infringement even if multiple images were copied. This 
may mean a considerable reduction in the compensation afforded. 

It is advised to avoid any copyright infringement, but it is important that even if one did 
infringe a copyright the conduct after the act could have a significant effect on the Court 
ruling and it is thus vital to immediately be advised by an attorney specializing in the field.  

                                                 
2 Yair Aloni is a senior associate in the law firm of Afik & Co., Attorneys and Notaries 
(www.afiklaw.com) and his practice centers on commercial law and litigation, IP, tenders and public 
law.  Nothing herein should be treated as a legal advice and all issues must be reviewed on a case-by-
case basis. 


