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  כתב תביעה

בוטה ומעוולת של זכויות היוצרים וזכויות אחרות של , עניינה של תובענה זו בהפרה נמשכת

בתכנים ובסימן , והכל תוך יצירת מצג שווא והטעיית הציבור, ")המדינה: "להלן (תהתובע

   . הממשלהשל " מחיר למשתכן"המסחר הנוגעים לתכנית 

 והעתיקו את התכנים כמעשה קוף בעלמא מדינהויות השמורות להנתבעים נטלו לידיהם את הזכ

הנתבעים התעשרו . ןרשות או רישיון וללא כל זכות שבדין לעשות כ, בלי שניתנה להם כל הרשאה

קניינה ו ופגעו בבמעשיהם אלו הנתבעים הפר.  הזכויות בתכנים ובמידעתבעל, על חשבון המדינה

  .  של המדינההרוחני

,  בתכני האתר ובסימני המסחרתלה היקפי הפרה עצומים של זכויות התובעכתב תביעה זה יג

המחייבים התערבותו של בית המשפט הן לצורך סעדי מניעה והן לצורך מתן פיצוי על מנת שמצד 

  .  בגין ההפרהק ההפרה המתמשכת המטעה ומצד שני תפוצה המדינהאחד תיפס

; זכויות היוצרים וסימני המסחר שלהאת הסעד של הפסקת השימוש ב, התובעת תבקש ראשית

  . שיפורטו להלן גם כן, הנלווה להפרות הדין , כפי שיפורט להלן, בסעד כספי, שנית, וכן

 :הצדדים
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מפעילת תכנית מחיר למשתכן וכן ,  משרד הבינוי והשיכון-התובעת היא מדינת ישראל  .1

בעלת עים באתר ומפעילת אתר התכנית ובעלת זכויות היוצרים הבלעדית בתכנים המופי

 . סימן המסחר של התכנית

העתיק את הוא זה אשר בנה את האתר מושא תובענה זו ו, מר בני ישראלי, 1הנתבע  .2

 . התכנים מאתר משרד הבינוי והשיכון

  . mishtaken.co.il) דומיין(הינו בעל כתובת האתר , מר אילן שלו, 2הנתבע  .3

 :העובדות הרלוונטיות לתובענה

 -") האתר"להלן ( mishtaken.co.il –אתר אינטרנט  יםמפעיל, ם מטעמאו מי/ו הנתבעים .4

אתרם של . של משרד הבינוי והשיכון" מחיר למשתכן"תכנית אתר אליו הועתקו תכנים מ

 התכנית ופרטים לא ביקורת עלוכן , מחשבון מחירים, מציע פרטים על התכניתהנתבעים 

 והכול תוך מצג כי מדובר באתר זוכיםמבוססים העלולים לגרום לנזק של ממש לתכנית ול

 .רשמי של התכנית

פית אשר אשפה גר, "מחיר למשתכן "תכניתנעשה שימוש בלוגו ם של הנתבעים באתר .5

ניו שאובים  תכיתבמרוכן , אלות ותשובות מאתר התכניתהועתקו אליו ש, משמשת אותה

הנתבעים  כתובת האתר של,  כמו כן.שיכוןבינוי וה המשרדמאתר מחיר למשתכן של 

 .il.co.mishtaken.www: דומה עד כדי הטעיה לשם התכנית

  :מקור באתר משרד הבינוי והשיכון

  

 

  :העתק באתר של הנתבעים
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מפה המציגה בצורה גראפית " מחיר למשתכן"כך למשל הועתקה מאתר תכנית  .6

 ".מחיר למשתכן"יתוח במסגרת תכנית פרויקטים שהסתיימו או נמצאים בפ

  :מקור באתר משרד הבינוי והשיכון

  

  :העתק באתר של הנתבעים
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לגלוש באתר , בין היתר, המשתמש מתחייב, בהתאם לתנאי השימוש של אתר המשרד .7

בדרך של צפייה רגילה בלבד באמצעות דפדפן כמשתמש סביר ולא לאסוף נתונים מהאתר 

 .וטומטיאו א/בכל אמצעי ממוחשב ו

 ובכלל דינהשייכות למ, ם באתר האינטרנטמיפרס המתביצירות ובתכניםזכויות היוצרים  .8

  .גרפיקה ויישומי תוכנה, קטעי וידיאו, קטעי צליל, מפות, איורים, תמונות, זה טקסטים

בין , בתנאי השימוש נרשם מפורשות כי ניתן לצטט מהחומרים תוך ציון המקור לציטוט .9

 .  ובין אם הוא גורם אחראם הוא המשרד עצמו

 ברגל גסה ואף הוסיפו וצרפו וזאת, לרבות הפרת תנאי בחוזה, הנתבעים הפרו זכויות אלו .10

העתק סימן המסחר של התכנית לאתר והכל במטרה ליצור הטעיה כאילו מדובר באתר 

 רשויותים בו הינם תכנים שנמסרו על ידי מי מרשמי של התכנית וכי התכנים הנמסר

 . המדינה

  המסגרת הנורמטיבית

מגדיר מהן ") חוק זכויות יוצרים: "להלן (2007- ח"תשס, חוק זכות יוצריםל) 1)(א(4סעיף  .11

 לחוק זכויות יוצרים קובע את היקף זכותו 11סעיף . היצירות אשר בהן יש זכויות יוצרים

ן  לעניי15 וכן סעיף מהי העתקה, אם כן,  לחוק זכויות יוצרים מגדיר12סעיף  ושל היוצר

 .העמדה לרשות הציבור

בדמות ,  כי יצירותיו המוגנות לפי חוק זכויות יוצרים,כפי שיפורט בהמשך, טעןת תהתובע .12

פית אהטקסטים המופיעים באתר התכנית ואף השפה הגר, לוגו תכנית מחיר למשתכן

 תוך הפרה בוטה של זכויות התובע וללא הנתבעיםי "הועתקו ע, אשר משמשת אותו

 .אישורו

פקודת סימני : "להלן( 1972-ב"תשל] נוסח חדש[לפקודת סימני המסחר  1סעיף  .13

לפקודת סימני המסחר ) א(א46וסעיף , מהי הפרה וגדיר מהו סימן מסחרמ") המסחר

 .קובע את זכותו של הבעלים של סימן מסחר מוכר היטב לשימוש ייחודי
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מחיר "תכנית בעשותם שימוש בשם ה,  כי הנתבעים,כפי שיפורט בהמשך, טעןת תהתובע .14

 . לשימוש ייחודי בסימנו המסחרי המוכר היטבתשל התובעזכותה מפרים את , "למשתכן

מטעים , על היבטיהם השונים, בשימוש שעושים הנתבעים בתכנים ובסימן המסחר .15

הנתבעים את ציבור הצרכנים והמתעניינים לחשוב כאילו הנתבעים והאתר שהם מפעילים 

 למי מרשויות המדינה בעוד שבפועל הנתבעים מפרים או/ ותקשור בקשר כלשהו לתובע

 .  בהיקף רחב ותוך הטעיה מסוכנתמדינה של הקניינה הרוחניאת 

  :מן הכלל אל הפרט

לרבות השימוש בסימן המסחר של התכנית , תהשימוש בתכנים המועתקים מאתר התובע .16

' יוצר לפי ס כת התובע שלהגם הפרתו זכות,  הפרתו של סימן המסחרמלבד, מהווה, ועוד

  .לאותו חוק 15' וס 12' י העתקה כמשמעותה בס" לחוק זכויות יוצרים ע11

המועצה להסדר ההימורים '  נThe FA Premier League Limited 8485/08א "בע .17

רה קבע בית המשפט העליון כי התנאי המרכזי להכ, )14.03.2010, פורסם בנבו (בספורט

מבחן : "ועמידה בתנאי זה כרוכה בשני מבחנים, בזכויות יוצרים היא דרישת המקוריות

ש העליון כי שני המבחנים "עוד קבע באותו עניין ביהמ". מבחן ההשקעה"ו" היצירתיות

 .אינם מציבים רף גבוה בפני המבקשים להגן על יצירותיהם בזכויות יוצרים

בבניית האתר  .תאכן מתקיימים עבור התובעמבחני היצירתיות וההשקעה , בענייננו .18

על מנת להנגישו לקהל הרחב המתעניין , ומחשבה רבה הושקעה יצירתיות וכתיבת תכניו

מחיר "אף ליצירת לוגו תכנית  ,כמו כן. בתכנית הדגל של משרד ומשרד הבינוי והשיכון

שקעו הו, נוסף על אלו. למעלה מן הנדרש בפסיקה, נדרשה יצירתיות רבה" למשתכן

 .פיתאעל סמליו ושפתו הגר, משאבים רבים ליצירת האתר כולו

לחוק זכויות יוצרים וכן המבחנים ) 1)(א(4' מתמלאים תנאי ס, תהתובעטוענת , לפיכך .19

מחיר "תכנית הלוגו וכן ,  והתכנים המופיעים באתר,ש העליון"שקבעה פסיקת ביהמ

 .הם יצירה מוגנת" למשתכן

העתיקו הנתבעים לאתרם את התכנים העתקה , יעה זה לכתב תב6כפי שהוצג בסעיף  .20

כפי שנלמד מסעיף . ת לו מילה בודדה מאתרו של התובעתוך שהם אינם משנים אף, בוטה

 היא זכות השמורה  והעמדה לרשות הציבורהעתקת היצירה,  לחוק זכויות יוצרים11

על תכני האתר  לו ה את זכות היוצרים השמורובכך מפרים הנתבעים, יםיוצרבעל זכות הל

 ".מחיר למשתכן"הרשמי של תכנית 

וכן הלוגו , "מחיר למשתכן", שם התכנית כי תטען התובעת, באשר להפרת סימן המסחר .21

 . לפקודת סימני המסחר1 כסימן מסחר מוכר היטב כהגדרתו בסעיף מוגן, של התכנית

 מזוההו אחת מתכנית הדגל של המדינה בשנים האחרונות מהווה "מחיר למשתכן"תכנית 

 אין חולק כי כל צרכני הדירות בשנים האחרונות מזהים את התכנית .רשויות המדינה עם
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, עם רשויות המדינה ורואים בתכנית חלק מהשירותים הממשלתיים הניתנים באופן ישיר

 .ושם התוכנית משמש את המדינה כדי לזהות את השירותים המסופקים במסגרתה

קובע את זכותו של הבעלים של סימן מסחר , כאמור, רלפקודת סימני המסח) א(א46סעיף  .22

כפי שקובע סעיף ,  השאלה אשר צריכה להישאל בהקשר זה.מוכר היטב לשימוש ייחודי

היא האם השימוש אשר נעשה באתר אשר מפעילים הנתבעים הוא שימוש , )א(א46

 אף שירות –" טובין",  לפקודה2ובשים לב לכך שלפי סעיף , "לעניין טובין מאותו הגדר"

שכן כחלק , התובע יטען כי אכן נעשה שימוש לעניין טובין מאותו הגדר. במשמע

מחיר "מוצע אף ייעוץ משכנתא לזוכי , מהשירותים אשר מוצעים באתר הנתבעים

 ".למשתכן

המועצה להסדר ההימורים ' מועדון מנויי טוטו זהב נ 3559/02א "בע, יתרה מזאת .23

 :ש העליון כי"קבע ביהמ) 2004 (873) 1(ד נט" פבספורט

משפחה 'השאלה שצריכה להישאל היא אם מצויים אנו באותה "

שבמסגרתה מתקיים החשש שהצרכן יסיק שקיים קשר ' מסחרית

בין בעל הסימן הרשום לעושים בו שימוש או על חסות מטעמו של בעל 

 ."הסימן הרשום

תואר בהרחבה כמ, סימן המסחר ועוד, הגרפיקה הזהה, בתכנים המועתקיםהשימוש  .24

 המובהק לאור הדמיון,  באשר לזיהויו של האתרמביא לכך שאמנם ניתן לטעות, לעיל

  . תוהבוטה לאתר של התובע

הן מכיוון שהשימוש ,  גורם להטעיהניראותו של האתר מושא התביעהמכלול , בנוסף .25

והן ,  נעשה באותו סדר ממש לרבות דגשים ומפותתבתכנים שהועתקו מאתר התובע

 .ת לאותם הקהלים אליהם פונה אתר התובעאשהאתר פונה אף הו מכיוון

באתר יש פרסומים למוצרים נלווים אשר קיים חשש להטעיית הציבור בכך , בנוסף .26

 . שמדובר בשירותים ממשלתיים גם כן

 הנזקים שנגרמו לתובעים

 כותהשיירוחני וזכויות אחרות שבדין קניין זכויות , פשוטו כמשמעו,  גזלויםהנתבע .27

כפי שפורטו  יםמעשי הנתבע.  והתעלמות מהוראות הדיןתוך רמיסת זכויותיו, תתובעל

אזרחי ,  ולצרכני ומתענייני תכנית מחיר למשתכןתזה גורמים לתובע בכתב תביעה

נזק והן כלכלי  גובר ומתמשך שהינו הן נזק  מיידי בהיקפים עצומים ואף נזקנזק ,ישראל

 . לטווח ארוך התכניתלמוניטין

נראה כי הנתבעים מתעשרים שלא כדין על חשבון המדינה שעה שהאתר ,  אף זולא זו .28

 . בבעלותם מפרסם ומציע שירותי מימון וייעוץ שונים בקשר עם התכנית
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בהתאם לפיצוי ללא הוכחת   ₪ 300,000על סך  התביעתאת  בשלב זה ה מעמידתהתובע .29

, המפה, הלוגו/התוכנית וזאת בגין ההפרה לעניין שם ,זכות יוצריםנזק הקבוע בחוק 

את  הלעצמ תשומר התובעת , עם זאת, והטקסט שהועתק בשלמותו מאתר התובעת

ככל שיתברר כי היקף ההתעשרות של הנתבעים ממעשי זה הזכות לתקן ולעדכן סכום 

 . עוולה אלו עולה על סכום זה לאין שיעור

 הסעדים המבוקשים

לחייב את ,  התובענה במלואהאשר על כל אלה יתבקש בית המשפט הנכבד לקבל את .30

  : את כל הסעדים הבאיםת בתשלום הפיצויים המפורטים וליתן ביד התובעיםהנתבע

 הכל כמפורט בפרק העילות – פיצוי בלא הוכחת נזק₪ 000300,סך של  תלתובעלשלם  .31

 .תובענה זו ליםובפרק הנזק

או /ך להשתמש ולהימנע מלהמשיים להוציא מלפניו צו מניעה קבוע לפיו יצווה על הנתבע .32

או בכל דרך /לרבות אך מבלי להגביל באמצעות פרסום באינטרנט ו, או לפרסם/להפיץ ו

בין אם על ידיהן ובין אם על ידי , או לעשות שימוש כלשהו/אחרת מכל מין וסוג שהוא ו

כל מידע הנוגע  –ובין ברחבי העולם, בין בישראל, אחרים בין במישרין ובין בעקיפין

כפי שמובא באתר הרשמי של התכנית ובאופן שיש בו בכדי , משתכןלתכנית מחיר ל

  .  אלא בהתאם לתקנון האתרלהטעות

לראוי , לצודק,  כל סעד משלים אחר שימצא כבוד בית המשפט לנכוןמדינהלהעניק ל .33

  .ולמועיל בנסיבות העניין

  סוף דבר   

וציא מלפניו אשר על כל האמור לעיל יתבקש בית המשפט הנכבד להיעתר לתובענה ולה .34

  . לעילשאת הסעדים המבוקשים המפורטים בפרק הסעדים 

 .לבית משפט נכבד זה הסמכות העניינית והמקומית לדון בתביעה זו .35

את הוצאות ההליך , יחד ולחוד, יםלהשית על הנתבע, עוד יתבקש בית המשפט הנכבד .36

ריבית מ בגינו כשכל התשלומים נושאים הצמדה ו"שכר טרחת עורך דין בתוספת מעו

 .מיום פסיקתם ועד יום תשלומם בפועל

      

      

             

  


