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  שלום רב,

  
  

  פרסומות עדכניות ל"טייק"הנדון: 
  26.4.2015מיום  SH005: סימוכין Eco99שלך לרדיו 

  
  

  :במענה למכתבך שבסימוכין כדלקמןאליך  תקשורת ברשת בע"מ, הנני מתכבד לפנות טייקבשם מרשתי, 
  

שהועבר אליה על ידי תחנת הרדיו  ,מרשתי קיבלה בהפתעה ובאכזבה מרובה את מכתבך שבסמך .1
   ינו.מתיים של הטעייה מצידם של מתחרעקבות מג, שניכרים בו הנדונה

  
באיבו את מסע הפירסום של שירותיה של מרשתי, מסב נזקים עצומים  הקוטע ,צעדכם זה .2

, ויש בו כדי להתערב בתחרות החדשה הנוצרת בין יזמי הטלוויזיה האינטרנטית לבין גופי למרשתי
 השידור הקונבנציונאלים.

  
במאבק שבין מרשתי, חלוצת הטלויזיה  בחרה לתפוס צד השנייה כי הרשות נדמה, ,על פני הדברים .3

 הקונבנציונאליות בישראל ספקיות הטלויזיה הרב ערוציתמי מהאינטרנטית בישראל לבין 
ואת השינוי החברתי  בכל דרך לעצור את פעולותיה של מרשתי ים, המנסוגורמים הקשורים אליהם

 משתיקה את קולנו ,לפעילותנו הרשות מתנכלתצר לנו, אך תחושתנו היא כי  .שהיא מנסה לקדם
מתוך אך  ,הנכם פועלים בתום לבש היא תקוותנו באופן שרירותי ודווקני.ומכשילה את המיזם 

 גורמים שלישיים. של הטעייה
  

 בחינם שבמסגרתה מתאפשרת –שמה לעצמה למטרה לקיים טלוויזיה חברתית בישראל  מרשתי .4
מצאו לנכון לשתף את הציבור בהם גישה טכנולוגית נוחה ומהנה לתכנים, אשר בעלי הזכויות 

ה את הסדרים משנטלוויזיה מסוג זה כמו כל עניין חלוצי, ה. באמצעות רשת האינטרנט בהםהרחב 
, כי נראה. המעוניינים לשמר את המצב הקיים  מצד בעלי האינטרסים, התנגדותיוצרת  ,הקיימים

 הרשות השנייה נכנעת למסע האיומים כנגד מרשתי, ומנסה באמצעות דרישות לביסוסים ודרישות
  מאמצי השיווק של טלוויזיה חברתית זו.להצר את  ומפלות מוגזמות

  
לשמור על זכותו של מחובתה של הרשות השנייה לעמוד מול לחצים אלו, על אף דורסניותם, כדי  .5

צופה הוא מכם מ .הציבור להכיר את שירותיה של מרשתי, ועל מנת לקיים את חופש העיסוק שלה
וללכת שולל אחר "להתקפל"  הזרמים מונופוליסטים והריכוזיים בענף הטלויזיה, ולאכנגד  לעמוד

שלא היו מוצגות  ,כפי שניכר מתוך מכתבכם, ולהעלות דרישות לביסוסיםהשמצות חסרות פשר, 
  .והכניעה לו ממתחרינואלמלא המורא  ,לכל גורם אחר

  
טייק מתוך נקודות מוצא מוטעות. דרישות הביסוס המופנות בסופו של דבר אל מרשתי, יוצאות  .6

אינה מעלה ו , איננה מעבירה תכנים אל הלקוח מתהשירות המפורסמסגרת חבילת במסגרת 
שאינם כלולים  ,שלטייק זכויות שידור בהם (למעט מספר ערוצים לינארים ,אותם אל הרשת

 קומפלנטרית).זמנית והיא במסגרת החבילה ושהגישה אליהם כרגע בחבילה המפורסמת 
ממשק נגישות באמצעות האינטרנט  מגיע אל התכנים הקיימים ברשתבשירותי טייק  המשתמש

  של אחרים. אפליקציות אנדרואידשימוש באו באמצעות  גלישה בדפדפןר, המותקן במכשי
  



 
 

  

גישה נוחה וקלה לתכנים חינמיים וחוקיים הקיימים ברשת,  מתן - עיקרוהשירות של טייק  .7
 תכנים אלועל  ר בהמשך.אם שאתיוהמתאימים לצפייה במסך הטלויזיה, באמצעים הטכנולוגי

 די אם נזכיר את: ,. לצורך הענייןלמכביר סדרות טלוויזיוניות נמנות
  

כנספח א' צילום מסך של (רצ"ב  ,!מאות סדרותבהם מצויות  :"וואלה"אתר ואפליקציית   .א
למעלה ובינהן  ),, כפי שהיא נראית באמצעות שירות טייק על מסך הטלוויזיההאפליקצייה

  .יקלודיאוןשל ערוץ נסדרות   40-מ 
  

 ,"קשת"המכילים את רוב סדרות  makoאתר ואפליקציית   .ב
  

כגון: זגורי  שונים סדרות מסוגיםמציג באינטרנט בשיתוף עם הוט עשרות ה Ynet אתר  .ג
זה,  דף הבית של ממשק כנספח ב' רצ"ב( הדרדסים, ,אימפריה, סאות'פארק, מחוץ לחוק

   .כפי שהוא באינטרנט)

 וכך הלאה.
  

המוגשים והמתאימים למסך הרחב, חינמיים וחוקיים, אשר על כן, עולם האינטרנט שופע תכנים  .8
 לעיני כל.  כפי שהדבר נחזה ,לגיטימי ובהרשאת בעלי הזכויות ,באופן חוקי

 
והופכת את חווית הצפייה  ,טייק מנגישה תכנים אלו לקהל הרחב באמצעות אמצעי תוכנה וחומרה .9

כל  וקלה יותר., לנעימה )הכוללים בין היתר גם סדרות טלוויזיה(בתכנים הקיימים ברשת, 
בו מצויים המקורי המעוניין לצפות בסדרות יכול באמצעות הממיר והשלט הנלווה לו לגלוש לאתר 

, המעניקה גישה כגון וואלה תכניםשל ספק מקורית התכנים או להוריד אפליקציית אנדרואיד 
 . לסדרות טלוויזיה מרובות

  
חדשנית מבית "קומיגו",  נגישות, תוכנת יםמשוכלל ושלט ממיר :שירות הנגשה זה מבוסס על .10

עים טכנולוגים נוספים, שטייק וספקיה מקיימים באופן רצוף, אשר מקלים על הלקוח ואמצ
נדרשות הממיר זה כולל בתוכו אף את יכולות ההמרה והקליטה  ,במהלך גלישתו העצמאית. בנוסף

סדרות לינארים לצד -, כך שהמשתמש יכול להנות מערוצים רפרטואריםלשם קליטת שידורי עידן 
 ית ברשת האינטרנט.על פי הרשאה חוק המצויות

  
טייק אינה גובה תשלום על שירות הגישה והאמצעים המופעלים על  ,במסגרת החבילה המפורסמת .11

  ין חומרת הממיר בלבד.ידה. התשלום הוא בג
  

נה משגת לרכוש מנוי יקר למי שידו אי חינמית אפשרות צפייה טלוויזיוניתלפיכך ייק יוצרת ט .12
אל התכנים הטלוויזיונים הקיימים  חדשנייזיה הרב ערוצית, באמצעות ממשק ווחודשי לטלו

 והעתידי., אשר מתאימה את עצמה לעידן הנוכחי זו טלויזיה מזן שונהבאופן חוקי.  ברשת
  

לעניין התשדירים הקודמים של מרשי. מרשתי  המוטעית על החלטתכםבמסגרת זו, אנו מוחים  .13
(הניתנות ציינה בתשדיריה את אפשרות הצפייה החוקית בתוכניות כמו "בוב ספוג" או "זגורי" 

שמות שאינם סימני מסחר של ענני  - " בהתאמה)YNETלצפייה באתרי ובאפליקציות "וואלה" ו"
ניכר שלא בדקתם את פני הדברים הוט, תוך תיאור הוגן ונכון של עניין זה. של תקשורת או 

 טים.נגורמים אינטרסונסמכתם על  ,לאשורם
  

השירות הניתן  . שוב הינכם יוצאים מנקודות מוצא מוטעותלעניין הנחייתכם לתקן את התשדיר.  .14
למרות העלויות  ,עבור הלקוחהוא חינמי ו ,על ידי חברתנו הינו שירות אקטיבי, טכנולוגי, מתמיד

כי השירות כרוך ברכישת הממיר,  ,יםלציין בתשדיראנו מוכנים  הכרוכות בו למרשתי.השוטפות 
של הממיר, ואנו  את מחירו במסגרת תשדיר של שניות ספורות כי נציין ,אולם אין כל חובה שבדין

נו בנסיבות דומות, ויש בה יעמדה בלתי מידתית, מפלה, שאינה נדרשית ממתחררואים בדרישה זו 
הינכם  ,לצורך הענייןהאם  .השל הטעיי שמץשאין בהם  ,יםיכדי לפגוע במאמצי שיווק לגיטימ

כי יצויין מחיר חומרת  של שירותי תקשורת אחרים הניתנים בחינם, פירסום דורשים בתשדירי
לציין הינכם דורשים האם במסגרת פירסומו של מוצר זה או אחר  התקשורת, המסך או הממיר?

 את מחירו?

ולחבל במיזם הטלויזיה א לטרפד ידרישה זו מקוממת ביותר, וניכר הוא שכל מטרתה ה
  האינטרנטית של מרשתי.



 
 

  

 
  

תעמדו על או ידור התשדירים הנדונים, קרובה את שככל שלא תאותו לאפשר במהלך היממה ה .15
ת המתאימות על מנת דרישת ציון מחיר הממיר, לא תהא ברירה ביד מרשתי אלא לפנות לערכאו

 , חוקישתהא אפשרות הוגנת בידה לפרסם את שירותיה ולהתחרות בענקי התקשורת באופן יעיל
 והוגן.

  
  למרשתי על פי הדין ו/או כדי להוות השתק/הודאה/ויתור.לגרוע מכל טענה וסעד העומדים אין באמור לעיל כדי 

  
  
  
  

 
  

  
  ,בכבוד רב

  
  

  אבי א. רימון, עו"ד
  
  

    לוטה: נספחים
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