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כתבות

מדורים :

חוק ומשפט

מאמרים ודיעות

דוחות ותשואה

עולם

מיסים ועבודה

כניסת מנויים

שימור תיק

סקירות כלכליות

מחקרים והשוואות

קהילה

צרכנות

אישים ומינויים

הרשמה לאתר

כלים :

הצעות ביטוח

מבזק אישי

מומחים משיבים

פורום גולשים

כנסים וימי עיון

לוח דרושים

מחשבונים

מוצרים ומבצעים

שאלונים

על המדף

ניהול מנוי

למה עדיף להיות מנוי ?

מצגת פעילות עדיף

חדשות אחרונות

חדשות

חיפוש ידיעות בארכיון

המזוודה שלך

הוסף כתבה למזוודה

נגישות אינטרנטית באוצר
פנייה בטרם הגשת תביעה נעשתה למשרד החשב הכללי באוצר * הנדון :פגיעה
והפרת זכויות יוצרים
16:41 20/01

מסמכים קשורים
חברות קשורות
בעלי תפקידים

)מקור :מערכת(

מאת :מערכת

רואה החשבון אמיר גבאי פנה באמצעות עורך דינו למנכ"ל
משרד האוצר ,יורם אריאב ולחשב הכללי ,שוקי אורון ,בטענה
כי פגעו והפרו את זכויות היוצרים שלו .זאת לפני נקיטת
הליכים משפטיים והגשת תביעה .במכתב נטען כי באתר
האינטרנט של החשב הכללי הופיעו  63יצירות ספרותיות
מקוריות ללא היתר פרסום מצד הכותב .לרבות פגיעה בזכות
הקרדיט .לטענתו ,מעשה זה מהווה גזילת סודות מסחריים
וגניבת עין המהווים עוולות על פי חוק המזכים בפיצוי
סטטוטורי בשיעור של  100אלף שקל בגין כל הפרה .עוד
נאמר כי מעשים אלו מהווים חדירה לחומר מחשב שלא כדין.
במכתב דרישה להסרה מידית של החומר המפר וביצוע
בדיקה מקיפה.

שלח לחבר

הדפס כתבה

מודעה :

ממשרד האוצר לא נתקבלה תגובה.
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כתבות נוספות בנושא:

הוסף תגובה

קבצים להורדה
חיפוש מתקדם

דפים ברשת
חיפוש מתקדם
מלא את הפרטים הבאים
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