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 החלטה

 

לפניי בקשה של המבקשת, ליתן צו מניעה זמני, "המורה למשיבה ו/או מי מטעמה להימנע מלהפעיל 

", המצוי באתר האינטרנט של smartו/או לאפשר שימוש ו/או לפרסם את "מחשבון משכנתא 

וזאת עד למתן החלטה סופית  smart-gagehttp://hishavnu.co.il/mortהמשיבה שכתובתו 

 "(.הבקשהבתובענה" )להלן:" 

 

במסגרת ₪.  200,000לצד הבקשה הוגש גם הליך עיקרי. עניינו, צו מניעה קבוע ותביעה כספית ע"ס 

ההליך העיקרי נטען, כי הנתבעת )המשיבה דכאן( הפרה את זכויות היוצרים של התובעת )המבקשת 

בצורה בוטה את מחשבון המשכנתא של המבקשת תוך שהיא מפרה אחר דכאן( בכך שהעתיקה 

; ביצעה עוולות של גניבת עין בניגוד לחוק עוולות 2007-הוראות חוק זכויות יוצרים, התשס"ח

; עשיית עושר ולא במשפט; 1981-; הטעיות לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א1999-מסחריות, תשנ"ט

 .1973-והפרת הוראות חוק החוזים תשל"ג

 

 :א. תמצית טענות המבקשת

המבקשת הקימה אתר אינטרנט, המהווה מחשבון משכנתא חכם המתאפיין ביכולות  .1

 "(.מחשבון המבקשתטכנולוגיות, בחווית משתמש ובעיצוב ייחודי )להלן: "

מאפשר למשתמש בו לקבל תמונה כשנה וחצי(, )משך המחשבון אשר יצרה  ,לשיטת המבקשת .2

 שיעורי הריביוית שבהן יחוב בעת נטילת משכנתא.טובה ונכונה בדבר 

השימוש במחשבון המשכנתא של המבקשת הינו ללא עלות. לקוח שעושה בו שימוש מסכים  .3

למסור את פרטיו, והמבקשת מוכרת "ליד", היינו את פרטי הלקוח הפוטנציאלי אשר התעניין 

 בשירות.

לידים" וכחלק מהפעילות בין בעבר הייתה המשיבה לקוחה של המבקשת. היא רכשה ממנה " .4

גישה למידע עסקי של המבקשת, לשיטות עבודה,  2021הצדדים קיבלה המשיבה החל מאוגוסט 

 למאפייני החשבון ולכל הלידים שנוצרו מהשימוש במחשבון.

 נוכח משבר אמון.  2021ההתקשרות בין הצדדים הסתיימה בחודש ספטמבר  .5

 2021בנובמבר  25   
 רז נבון שופטכבוד ה פניל
 
 אופטימאי בע"מ :מבקשתה

 ע"י ב"כ עו"ד אושר הרוש
 

 נגד
 

 בלו ג'ירף מדיה בע"מ :משיבהה
 ע"י ב"כ עו"ד תומר אפלדורף

 

http://hishavnu.co.il/mortgage-smart
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חלה ירידה לא אופיינת בתעבורה באתר, ואז הבחינה המבקשת, כי  2021בחודש אוקטובר  .6

הסתבר למבקשת, כי המשיבה הוסיפה לאתר בשם "חישבנו" שאותו היא מפעילה, מחשבון 

 "(.מחשבון המשיבה" )להלן: ""smartמשכנתא משל עצמה המכונה "מחשבון משכנתא 

לטענת המבקשת, מחשבון המשיבה מהווה העתקה בוטה וחמורה של מחשבון המשכנתא  .7

כם של המבקשת. נטען, כי המשיבה העתיקה את החוזי הייחודי של אתר המבקשת, עיצובו, הח

 תוכנו והידע המקצועי הגלום בו.

נטען, כי הדמיון בין המחשבונים "זועק ממש" וכי גם בעין בלתי מקצועית ניתן להבחין באותו  .8

אה ובתחושה"; הדמיון. בהקשר זה מפנה המבקשת לנושאים הבאים: דמיון גרפי מובהק "במר

-העתקת שם המחשבון; עיצוב זהה; שלבי תהליך השאלות הוא זהה; גם השאלות עצמן 

 מועתקות בחלקן לרבות עם אותן טעויות ההגהה. 

עוד נטען, כי המחשבון של המשיבה הוא מחשבון מזויף שלא מספק תוצאה אמתיתית אלא  .9

 ת ובשמה הטוב. מבצע חישוב "טיפש". הדבר מביא לפגיעה במוניטין של המבקש

של מר אור פיאלקוב, מנכ"ל חברת פיאלקוב  -המבקשת צרפה לבקשה חוות דעת מומחה  .10

"(. במסגרת חווה"ד, ערך מר חווה"דדיגיטל בע"מ, אשר עוסקת בתחום הדיגיטל )להלן: "

 smartיוצרי מחשבון משכנתא פיאלקוב השוואה בין המחשבונים וקבע, בין היתר, כי: "

ן משכנתא חכם, בכל רובד שהוא, ואף במידה מסוימת התחזו למחשבון העתיקו את מחשבו

משכנתא חכם, ניתן לקבוע באופן חד משמעי כי לעניין העיצוב, תרשימי השאלות 

העתקה של מחשבון משכנתא  smartופונקציונאליות המחשבון מהווה מחשבון משכנתא 

 ".חכם

 :ב. תמצית טענות המשיבה

 שת.המשיבה דוחה את טענות המבק .11

הסיבה להקמת מחשבון המשיבה הייתה הפרת הסכם ההתקשרות שבין הצדדים, בגדרו הייתה  .12

אמורה המבקשת למכור למשיבה את כל הלידים אשר יתקבלו כתוצאה מפעילות המחשבון 

שלה. לולא הייתה המבקשת מפרה את הסכם ההתקשרות, לא הייתה המשיבה נדרשת כלל 

 שכנתא אחרים. להקים או לרכוש לידים ממחשבוני מ

מחשבון המשיבה הוקם אפוא בלית ברירה, ופותח ע"י מר יאיר סרור תוך שימוש בנוסחאות  .13

גנריות. נטען, כי מחשבון המשיבה הוא מחשבון פשוט ובסיסי העושה שימוש בנוסחאות 

פשוטות, בשאלות סטנדרטיות ותרשים הזרימה שלו ידוע וברור לכל מי שעוסק בתחום 

 המשכנתאות.

ה לא העתיקה קוד מהמבקשת, לא ביצעה הנדסה לאחור, לא לקחה נוסחאות וגם לא המשיב .14

עיצוב. ככל שיש רכיב כזה או אחר שדמה למחשבון המבקשת, הרי שמדובר בדמיון הנובע מכך 

מחשבון העוסק בהלוואות משכנתא ומערכת פונקציונאלית  -שמדובר באותו רעיון פונקציונאלי

 שנבנתה בקשר לכך. 

צא דמיון מהותי עיצובי; כי אין למבקשת זכות בשם גנרי כגון ממציינת, כי אין בנהמשיבה  .15

"מחשבון משכנתא חכם"; כי דמות האוזן המופיעה בתחילת השימוש במחשבון המשיבה אינה 

 דומה לדמות המחשבון של המבקשת; העיצוב הכללי שונה; גם המלל שונה.
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חה פגיעה במוניטין, וממילא שהמשיבה אינה לא ניתן גם לטעון גם לגניבת עין, שכן לא הוכ .16

 מפרה סודיות כלשהיא  ולמבקשת לא נגרם כל נזק.

רה את הפרתו של הסכם ילטענת המשיבה המבקשת באה בידיים לא נקיות: היא הסת .17

המשיבה; את השוני בין המחשבונים, וגם לעת הזו משאירה המבקשת פרטים  םההתקשרות ע

 שלקוחות המשיבה יפנו אליה במטרה להעבירם לטיפולה. כוזבים במחשבון המשיבה על מנת

 :ג. המסגרת הדיונית

 .2021בנובמבר  24דיון במעמד הצדדים התקיים לפניי ביום  .18

בדיון נחקר מר אלירן גנסיה המצהיר מטעם המבקשת )מנהלה(, וכן המומחה מטעמה של  .19

 המבקשת, מר אור פיאלקוב. מטעם המשיבה נחקר המנכ"ל מר אביב סרור.

 :ד. דיון והכרעה

דין הבקשה למתן סעד לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ולאחר ששמעתי את הצדדים סברתי, כי  .20

 וזה יעמוד בתוקף עד להכרעה בהליך העיקרי והכל בכפוף לאמור להלן. זמני להתקבל

ההכרעה בשאלה אם יש לתת סעד זמני אם לאו, מורכבת מאיזון ושקלול בין סיכויי התביעה  .21

 לבין מאזן הנוחות. 

למאזן ((. 10.8.2015) מזרחי נ' עו"ד ורסנו לי 5223/15רע"א המדובר ב"מקבילית כוחות" )ר'  .22

-24081-09)ראו, רע"א )ת"א(  במסגרת אותה "מקבילית כוחות" הנוחות ישנו משקל מכריע

 (.19.9.2021, נילי וינברג נ' שמואל וילוז'ני  21

בנוסף, יש לבחון גם בנוסף שיקולים של יושר. היינו, אם הוגשה הבקשה בתום לב ואם מבקש  .23

 .2018 -סדרי הדין האזרחי התשע"ט  תקנותל 95תקנה הסעד לא השתהה יתר על המידה. ראו, 

 : . אשר לסיכויי התביעה1ד.

הערכת סיכויי התביעה נעשית כידוע באורח לכאורי בלבד, בשים לב לחומר הראיות שהונח  .24

בפני בית המשפט בשלב מקדמי זה של ההליך ואין בהערכה זו כדי לשקף עמדה נחרצת לגבי 

 יקרי. סיכויי ההליך הע

שסיכויי , הרי ובזהירות המתבקשת לעת הזו ניתן לומר, ותוך שהדברים מובאים באופן לכאורי .25

 .התביעה נחזים להיות טובים

 :המסגרת המשפטית

 מגדיר "תוכנה" בזו הלשון:  1995-לחוק המחשבים, התשנ"ה 1סעיף  .26

קבוצת הוראות המובעות בשפה קריאת מחשב, המסוגלת  -תוכנה" "

לתיפקוד של מחשב או לביצוע פעולה על ידי מחשב, והיא לגרום 

מגולמת, מוטבעת או מסומנת במכשיר או בחפץ, באמצעים 

אלקטרוניים, אלקטרומגנטיים, אלקטרוכימיים, אלקטרואופטיים 

או באמצעים אחרים, או שהיא טבועה או אחודה עם המחשב באופן 

לשימוש כלשהו או שהיא נפרדת ממנו, והכל אם אינה מיועדת 

 ".במחשב עזר בלבד

תוכנת מחשב אינה רק התוכנה עצמה, אלא גם הגופנים וכלי התוכנה שבעזרתם ניתן ליצור את  .27

 (: 13.11.17) אלון גורן נ' ישיבת מיר 2619-06-14ם( -התוכנה. ר' ת"א )י

http://www.nevo.co.il/case/20470423
http://www.nevo.co.il/law/157751/95
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. המונח "תוכנת מחשב" כולל בדרך כלל לא רק את התוכנה 38"

מר הכנה ותיעוד מלווה. המונח יכול עצמה, אלא גם מאגרי נתונים, חו

לכלול גם כל צורה אחרת של יצירה, שתועדה באופן דיגיטלי כגון: 

גופנים, שפת תכנות וכלי תוכנה, שבאמצעותם ניתן לייצר את 

)מהדורה  529התוכנה )ד"ר שרה פרזנטי דיני זכויות יוצרים א 

   .( להלן: "ד"ר פרזנטי, דיני זכויות יוצרים"("2008שלישית, 

-"( ניתנה הגדרה רחבה לחוק זכויות יוצרים)להלן: " 2007-בחוק זכויות יוצרים, תשס"ח .28

 (:1"תוכנת מחשב", לאמור )סעיף 

 ".תוכנת מחשב בכל צורה שהיא מבוטאת -תוכנת מחשב "

 חוק זכויות יוצרים כלל את תוכנת המחשב במסגרת היצירה הספרותית המוגנת, לאמור: .29

יצירה המבוטאת בכתב, הרצאה, טבלה, לרבות -יצירה ספרותית"

 ".לקט וכן תוכנת מחשב

 .תוכנת מחשב נהנית מהגנה על זכויות יוצרים -הנה כי כן .30

 : אשר להיקף ההגנה על תוכנת המחשב .31

( עמד בית המשפט העליון 29.8.90) 1990( 4, פ"ד מד )ישראל הרפז נ' עופר אחיטוב 139/89בע"א 

תוכנת המחשב )שלב הגדרת הדרישות, שלב עיצוב על השלבים השונים הזוכים להגנה ב

זכות היוצרים בתוכנת מחשב משתרעת הן על כל אחד התוכנה, שלב התכנות( וקבע, כי: "

 ".משלבי הפיתוח והן על היצירה המוגמרת עצמה

שיש ליישם בכל הנוגע  למבחן המשפטי הרחבבית המשפט העליון התייחס בפס"ד הרפז הנ"ל, 

 לפסה"ד(: 20-21יוצרים הנוגעת לתוכנות מחשב לאמור )עמ' לבחינת הפרת זכות 

למרות סיווגה של תוכנת מחשב כיצירה ספרותית, להבדיל מיצירה "

דרמטית, יש לפנות למבחן המשפטי הרחב, הפורש את הגנת זכויות 

היוצרים מעבר לרכיבים החיצוניים או המילוליים של היצירה. 

ים של הרעיונות ההגנה ניתנת לבחירה ולארגון המיוחד

 .הקונקרטיים, להתפתחות הפנימית המיוחדת של מרכיבי היצירה"

 : ההעתקהומכאן לבחינת  .32

לחלק ( נקבע, כי על ההעתקה להתייחס 1982) 818, 813( 2), פ"ד לוגולדנברג נ' בנט 15/81בע"א 

 של היצירה המוגנת, לאמור: ממשי ומהותי

לצורך ביסוסה של תביעה בדבר פגיעה בזכות יוצרים על התובע "

להוכיח, כי הנתבע העתיק חלקים ממשיים ומהותיים מיצירתו של 

התובע, ולעניין זה לא הכמות היא הקובעת אלא האיכות והערך של 

החלקים שהועתקו. ההכרעה בשאלה זו נופלת על יסוד התרשמותו של 

יש לאבחן, בין היתר, בין  ופט מן היצירות בכללותן, ולעניין זההש

מקרה בו פעל נתבע תחת השראה מקרית, מדעת או שלא מדעת, לבין 

מקרה בו הושפע ממנה באופן שמנע ממנו יצירה עצמאית. הבדיקה היא 

http://www.nevo.co.il/case/17912448
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מהותית ולא פורמאלית, ולכן יכול שבית המשפט ישתכנע מקיומו של 

 ".סווהחיקוי, גם כאשר הוא מו

הנזכר לעיל, יישם בית המשפט העליון את ההלכה דלעיל  הרפז נ' אחיטובבפסק הדין בענין 

, גם על תוכנות מחשבבעניין גולדנברג,  15/81בעניין המבחן הממשי והמהותי אשר נקבע בע"א 

    לאמור:

"כן קבעה לה הפסיקה כמבחן, כי על ההעתקה להתייחס לחלק "ממשי 

   .[ לעיל(1] 15/81ע"א המוגנת )ראה ומהותי" של היצירה 

כן, כאשר קיים דמיון מובהק בין תוכנת מחשב אחת לרעותה -על-אשר

הפרה של החלק הממשי והמהותי  בארגון, בסדר ובמבנה תהא זו

 ות שונה".ויזואלית של התוכנביצירה, אף אם התצוגה האודיו

 

עמד בית המשפט העליון על החשיבות של הצטברות , 825, פ"ד כ"ד אלמגור נ' גודיק 559/69בע"א 

נקודות הדמיון, אשר מרחיקות את האפשרות שהדמיון הוא תוצאה של פרט אחר מלבד העתקה, 

 לאמור:

ניתן להסיק, שהנתבע העתיק מיצירת התובע, כאשר לנתבע היתה "

ליצירת התובע, וכאשר הדמיון בין שתי היצירות אפשרות של גישה 

הוא כזה, שאין זה סביר להניח, שדמיון זה הוא פרי של מקרה או של 

סיבה אחרת, מלבד העתקה. יש כאן חשיבות מיוחדת להצטברות של 

נקודות דמיון, כי הצטברות כזו מרחיקה את האפשרות שהדמיון הוא 

 ".תוצאה של איזה שהן סיבות, פרט להעתקה

 

ינה בחינה איכותית כוללת האשר למלאכתו של בית המשפט בבואו לבחון העתקה, הרי שזו  .33

 ולאו דווקא כמותית:

השאלה אם הדמיון בין שתי היצירות מספיק לשם קביעה, שהנתבע "הלכה פסוקה היא, כי:  

העתיק חלק ממשי ומהותי מיצירת התובע היא שאלה של עובדה ושל דרגה, ותשובה לשאלה זו 

ריכה להינתן לא על סמך השוואה מכנית של מספר מלים או שורות הדומות ביצירות הנדונות, צ

, פ"ד כ"ד אלמגור נ' גודיק 559/69" )ע"א אלא לפי ההתרשמות של השופט מהיצירות בכללותן

בהקשר זה נפסק בע"א  . מבחן התרשמות כוללתהיינו, המבחן הוא  ( )ההדגשה אינה במקור(.825

 (, כי:22.8.06) נ' מילטל מתן 9248/05

קביעה כי מדובר בהפרת זכויות היוצרים אינה בהכרח פונקציה "

של בחינה כמותית או טכנית, אלא יש לבדוק אותם מבחינה 

איכותית. אין להסתפק בבדיקה מדוקדקת של כל פרט בקטעים 

המושווים ושל השימוש שנעשה בו, אלא יש לבחון את הקטעים 

י לבסס תביעה על פגיעה בזכות יוצרים על מתוך ראיה כוללת. כד

התובע להוכיח שהנתבע העתיק מיצירתו חלקים ממשיים 

http://www.nevo.co.il/case/17912448
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ומהותיים ובענין זה לא הכמות קובעת אלא איכות החלקים 

 ".שהועתקו

עוד לעניין מכלול השיקולים  שעומדים לנגד עיני בית המשפט יוער, כי כאשר מדובר בטענה 

בחוות דעת מומחים. מלבד טענה להעתקת קוד מקור, הרי  להעתקת קוד מקור, יש תדיר צורך

. תוך התרשמות כללית בטענה לדמיון ולמראהשבית המשפט יכול להכריע בשאלת ההעתקה, 

 (:658בעמ'  ",גרינמןלהלן:" -2008)מהדורה שנייה,  טוני גרינמן, בספרו זכויות יוצריםראו, 

המקור של  זכות היוצרים בתוכנות עשויה להגן לא רק על קוד"

התוכנה, אלא גם על רכיבים נוספים, כגון ההיבטים הגראפיים של 

התוכנה המורכבים מהמראה ומהתחושה של התוכנה, המסכים 

השונים שלה ועיצובה הכללי. בית המשפט יוכל להכריע מתוך 

התרשמות כללית בטענה לדמיון במראה ובתחושה שיוצאות 

ן בקוד המקור, תידרש התוכנות. אולם, כאשר קיימת טענה לדמיו

 ".עדות מומחים

בענייננו, אין טענה להעתקת קוד המקור. מכאן שבית המשפט יכול להכריע בשאלת ההעתקה 

 על בסיס כלל הנתונים המונחים בפניו.

יוער, כי המשיבה טוענת, כי עסקינן ביצירה פונקציונאלית, ועל מנת לבסס העתקה, יש להוכיח  .34

 דמיון כלשהו. זהות של ממש ואין להסתפק ב

המונח פונקציונאלי מתייחס לכל שימוש פיזי מעבר להנאה המופקת מצפייה במוצר )ע"א  -ודוק

513/89  Interlego  'נLines( 4, פ"ד מח )1994 .) 

הלכה פסוקה היא, כי יצירה פונקציונאלית )ולעת הזו אף אין צורך להכריע האם המחשבון 

)ראו, ע"א  כמובא לעיל ות המידה של יצירה מוגנתאינה משנה את אמ ,עולה על הגדרה זו(

 לפסק הדין(. 27בסעיף  - 18.11.2013, סייפקום בע"מ נ' עופר רביב 7996/11

מסקנת הדברים הינה אם כן, כי תוכנת המחשב הינה יצירה מוגנת; זו זוכה להגנה על זכויות  .35

שלבי היצירה ובית היוצרים ומוגדרת כיצירה ספרותית לצורכי החוק; ההגנה ניתנת לכל 

המשפט בוחן גם את ההתפתחות הפנימית של רכיביה; ההעתקה צריכה להתייחס לחלק 

תוך  ,ממשי ומהותי, וזו נבחנת מתוך התרשמות כללית בטענה לדמיון ובמראה ובתחושה

 .בחינת הרעיונות הקונקרטיים וההתפתחות הפנימית של מרכיבי היצירה

 

 :הפרטמכאן לגוף המחלוקת; מן הכלל אל 

היינו מחשבון שאדם מכניס אליו נתונים  -המחלוקת בענייננו נסבה סביב מחשבון משכנתא .36

, בדבר רצונו ליטול הלוואה והתוכנה אמורה לספק לו תמהילים אפשריים שונים וחלופות

בטרם בחינת הדברים לעומקם, עולה תהייה מקדמית שמא מחשבון שכזה הוא מחשבון וומכאן 

שמפתח תוכנה דומה, יעשה שימוש באותם רכיבים, לצורך קבלת התוצאה גנרי, אשר כל מי 

 שאמורה להיות זהה.
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מחשבון העוסק  -המשיבה מצדה אוחזת בדעה זו וטוענת, כי נטלה לידיה רעיון פונקציונאלי .37

בהלוואות משכנתא והקימה מערכת פונקציונאלי בהקשר זה, לרבות נוסחאות פשוטות 

 ושאלות סטנדרטיות.

. שאין בידי לקבל טענות אלההרי  ולאחר עיון מדוקדק במחשבונים מושא המחלוקת דא עקא .38

שוכנעתי לכאורה שהמשיבה העתיקה חלקים ממשיים ומהותיים אקדים ואומר, כי 

כי המשיבה יצרה ים , מלמדומבחן ההתרשמות הכוללת . המבחן המהותי ממחשבון המבקשת

ות למחשבון המבקשת, עד אשר מתקבלת מחשבון משכנתא, שנקודות הדימיון בו הן כה רב

 .המסקנה, כי מדובר לכאורה בהעתקה

. מקובלת אשר הושק המחשבון הראשון בזמןאין מחלוקת, כי המחשבון של המבקשת הוא  .39

 רבה; עליי טענת המבקשת, כי אין מדובר במחשבון טכני, אלא במחשבון שהושקעה בו מחשבה

רת תהמיל של שאלות שנועד להביא מתעניינים מדובר בחשבון שמשקף מקוריות והשקעה ביצי

 במשכנתא לקבלת תוצאה שתוכל לסייע להם בחיפושיהם.

עד שהיחסים  "לידים"מתחוור, כי המשיבה הסתייעה במחשבון המבקשת ורכשה מהמבקשת  .40

, שאז ובתוך ימים 2021וקטובר בין הצדדים עלו על שרטון במהלך החודשים ספטמבר/א

 מנכ"ל המשיבה(, יצרה המשיבה מחשבון משכנתא משל עצמה. ימים לשיטת  7ספורים )

המחשבון של המבקשת מעוצב בדרך של הצגת חמש עשרה שאלות, כאשר בכל מסך מתחלף  .41

מובאות שלוש שאלות אשר מקדמות את המתעניין הפוטנציאלי בדרכו לקבלת תמהיל משכנתא 

 לכך.ליבת המחשבון שיצרה המשיבה אף היא זהה  אופטימאלי בעבורו.

המחשבון של המשיבה דומה מהותית בצורה החזותית שלו למחשבון המבקשת; מתחוור, כי  .42

 .העיצוב דומה מהותית והתכנים זהים כמעט לגמרי ואינדיקציות להעתקה קיימות בשפע

המדובר במארג שלם של נקודות דמיון חופפות בתחומים שונים הקשורים למחשבונים, באופן 

 . מפני העתקההמקים את החשש המהותי 

אעמוד להלן בתמצית על נקודות הדמיון השונות אשר הביאו אותי למסקנה זו, כאשר סקירה  .43

מקיפה כאמור מצויה בחוות הדעת שהגישה המבקשת ושאותה למעשה לא הצליחה המשיבה 

 לסתור.

  -שאלות זהות .44

ון מתחוור, כי חלק נכבד מהשאלות שמופיעות במחשבון של המבקשת מופיעות גם במחשב

, באופן באותן השאלות בדיוק לרבות טעויות הגהה שהועתקו לכאורההמשיבה. המדובר 

 המקים חשש לעתקה של ממש.

 במחשבון המבקשת מובאת שאלה ובה שגיאת כתיב: 11כך, בשאלה מס' 
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טעות זו )"ש'קים"( שהופיעה במקור במחשבון המבקשת, מופיעה בזו הלשון גם בשאלה דומה 

 במחשבון המשיבה:

 

שגגה זו שמופיעה גם במחשבון המשיבה מעוררת חשד להעתקה, המילה ש'קים הינה שגויה. 

  ולא מצאתי כל הסבר מניח את הדעת מצד המשיבה לכך.

 

, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. המדובר בשאלה מופיעות שאלות זהות לגמרילצד אלה, 

14 ,15. 

 

שסדר היות גנריות, הרי כאורה למהשאלות הן שאלות שיכולות ליוער, כי לצד העובדה שחלק 

השאלות, אופן הצגת השאלות והסדר הייחודי המאפיין אותן ואת אפשרויות הבחירה 

המוצעות במחשבונים במענה לשאלות מלמד, כי מדובר בהעתקה לכאורית מצדה של 

שאלות זהות, הן גם המצהיר מטעם המשיבה לא כפר בעדותו בכך שרוב ה -. ודוקהמשיבה

 מבחינת התוכן והן מבחינת סדר השאלות.

 

 

במחשבון המבקשת "מטרת המשכנתא" מובאות חמש אפשרוית  1 פרכך למשל בשאלה מס

למענה. הן השאלה, הן הכותרת, והן אפשרויות הבחירה כולן זהות בין מחשבון המבקשות  

 (:)שמוצג להלן מימין( לבין מחשבון המשיבה )שמוצג להלן משמאל
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 היינו, לא רק השאלות זהות, אלא גם המענה האפשרי לשאלות זהה. 

 

למחשבון המבקשות תחת הכותרת: "סכום המשכנתא" התווסף המשפט:  3 מספר בשאלה

 ...".  תוכל לבקש עד"

 

 השאלה חוזרת על עצמה גם במחשבון המשיבה, תוך שימוש במשפט זה, שאינו משפט שגור:

 

  

" מלמד לכאורה על נקודות דימיון מהותיות בין תוכל לבקש עדשגור זה: "השימוש במשפט לא 

 המחשבונים.

 

)באחת מתשובות המשיבה  המוצעות במחשבונים זהה בנוסח, וכן זהה בתשובות 5 מספר שאלה

קיימת טעות הגהה אך הדבר אינו מעלה ואינו מוריד( האפשרויות לבחירה, תוך שהמשיבה 

במחשבון המבקשת )מימין מחשבון המבקשת; משמאל כמו  משתמשת אף במקף ובסוגריים

 מחשבון המשיבה(:

 

 

במחשבון המבקשת, אמור המתעניין להשיב על המיקום שבו נמצא הנכס,  6 פרבשאלה מס

 כאשר אפשרויות הבחירה שלו  למענה הן מצומצמות )"צפון, מרכז, דרום"(, ולאחר מכן בשאלה

יש להשיב מהי עיר המגורים שבה מתגורר המתעניין. המדובר בסדר שאלות ייחודי,  7 מספר

המגורים שבו מבקש המתעניין לרכוש נכס ולקחת משכנתא,  אינו מתמקד בעירשכן השאלון 

במקום המגורים הנוכחי של הפונה. המבקשת מסבירה זאת בכך שהדבר נועד לצורך  אלא
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שאלות רת פרטיו של המתעניין לידי מפרסמים שונים. לצורך מכי -הפניית לידים. משמע 

ייחודיות אלה מלמדות על מטרות שונות )להבדיל ממחשבון משכנתא פונקציונאלי(, ועצם 

 הופעת השאלון במחשבון של המשיבה מעצימה את החשש להעתקה כאמור.

 

 במחשבון המבקשת: 7 -ו 6 מספר כך נראות שאלותוהנה,

 

 

 

 

( נועד לצרכים מסחריים שאינם קשורים ישירות למחשבון המשכנתאשר מבנה ייחודי זה )א

למחשבון המשיבה,  7 -ו 6באותה צורה בדיוק ובאותו הסדר גם בשאלות מס' כאמור מופיע 

 לאמור:
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הדוגמאות בהקשר זה ממשיכות. הזהות היא מהותית, וגם העובדה שיש בנמצא שאלות שונות, 

מאיינת את אותם קווי דמיון מהותיים בין המחשבונים; דמיון עליהן הצביעה המשיבה, אינה 

 ייחודי.

 15המחשבונים זהים מהותית בכל הנוגע לתהליך מילוי השאלון.  -מבנה האתר והשאלון .45

שאלות, כאשר חלק גדול מהשאלות של  3, כאשר בכל דף מסך בשני המחשבונים שאלות

בתוכן כמו גם בסדר ההופעה. אין ספק, כי מדובר בדמיון מהותי בסדר השאלות המשיבה זהות 

ממלבנים  . שאלות לצד אייקונים; שאלות מעוצבותהמבנה הגרפי דומהובמבנה השאלון. גם 

 עגולים ועוד.

  -טעינה מקדימה ומד אחוזים .46

בדמות מה של האתר. טעינה זו מלווה ידמחשבון של המבקשת נתקל בטעינה מקמי שנכנס ל

 קמן:למצוירת של מחשבון ולאחר מכן מד טעינה באחוזים, כד

 

 

במחשבון של המשיבה מופיעה דמות של אוזן מצוירת, אשר בידה מחשבון. גם במחשבון של 

 המשיבה מופיע מד טעינה באחוזים:

 

 

המשיבה הבהירה, כי דמות האוזן מופיעה גם באתרים אחרים שלה, ואולם צירופה בנסיבות 

העניין לצד מד טעינה אחוזים הזהה למבקשת, עשוי להטעות ולגרום לסברה, כי המחשבון של 

 המשיבה הוא המחשבון של המבקשת.
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אינו הכרח אלא פונקציה שהמבקשת התקינה במחשבון שלה. המקדים למחשבון, מד הטעינה 

 בה.מדובר למעשה בפתיח שבו נתקל כל גולש. מבנה הפתיח זהה גם במחשבון של המשי

 

  -דמיון צורני .47

מקובלת עליי טענת המבקשת בדבר דמיון צורני. במחשבון המבקשת קיים סרגל התקדמות 

 בתהליך. גם המשיבה אימצה סרגל דומה:

 

 באייקונים שבאים לצד כותרת השאלות:  רמדוב -מבנה השאלון זהה

 

 

בנויים תוך שימוש ; צורת השדות למילוי דומה ושני האתרים אף גם הגוונים של האתר דומים .48

 לחוו"ד המבקשת(. 32זהה בתוסף אינטרנט לא נפוץ )ר' עמ' 

  - שמו של המחשבון .49

". שם המחשבון של המשיבה הוא מחשבון משכנתא חכםשם המחשבון של המבקשת הוא: "

". המשיבה טוענת, כי מדובר בשם גנרי )מילים גנריות שאף אדם Smartמחשבון משכנתא "

ו(. אכן את המילה חכם אף אחד אינו יכול לנכס לעצמו, אלא שמדובר אינו יכול לנכס לעצמ

 בנקודת דמיון מהותית נוספת אשר יוצרת את הרושם הכולל, כי מדובר בהעתקה. 

מנגד לא שערך מומחה המבקשת מר פיאלקוב.  חוה"דעיינתי בלהשלמת התמונה אציין, כי  .50

עם המשיבה, מר טר את התוכנה מובנוסף, מי שלטענתה יצ הגישה המשיבה חוות דעת נגדית

סרור לא מצא לנכון למסור תצהיר שיוכל להפריך את טענות המבקשות. הגם שכאמור יאיר 

לעיל ניתן להכריע בתיק ללא חוות דעת, הרי שהמסמך אשר הוגש מטעם המבקשת מתמצת 

ומשקף נאמנה את נקודות הדמיון הרבות )עד מידי( בין מחשבון המבקשת לבין מחשבון 
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שיבה. חוות הדעת שערך מר פיאלקוב, בגדרה עמד על הדימיון הרב בין המחשבון של המ

למקרא החקירה הנגדית של מר  -ודוק .מקובלת עלייהמבקשת לבין המחשבון שיצרה משיבה 

 פיאלקוב עולה, כי זה נשאל תדיר אודות נושאים שונים ולא עומת עם ליבת חוות דעתו.

ה ולפגיעה בזכויות היוצרים הדמיון הוא ממשי ומהותי. בכל הנוגע להעתק-מסקנת ביניים  .51

אני ער לטענות המשיבה אשר בחרה להתמקד בשונה )אך לא הסבירה את הדומה(, ואולם 

צירוף נקודות הדימון וההשקה בין המחשבונים מביא למסקנה, כי הדמיון איננו מקרי; מדובר 

 .בנקודות השקה רבות ומהותיות המלמדות לכאורה על העתקה

מתחוור, כך לפי עדותו של מנכ"ל המשיבה, כי פיתוח המחשבון ערך  -אלא שבכל אלה אין די  .52

אשר ולא סביר לטעמי . המדובר בפרק זמן קצר 2021כשבעה ימים בלבד בחודש אוקטובר 

לא מובן איך הפלא ופלא פותח לו מחשבון החשד, כי מדובר בהעתקה. מאשש אף הוא את 

 .עצמאי בפרק זמן כה קצר

הדברים נאמרים ביתר שאת שעה שהמשיבה לא הייתה מסוגלת להציג מסמכי תכנון, אפיון,  .53

או כל מסמך אחר שיכול היה להציג מחשבה מקורית, תכנון מקורי ויפריך את הסברה, כי 

לאחר שנותק הקשר עם המבקשת, נחפזה המשיבה ופתחה מחשבון משכנתא מתחרה 

ימים מצריך אף הוא תוכניות,  7מוצר בתוך פיתוח מואץ של  -ודוק שמועתק מהמבקשת.

 . מסמכים, הגדרות מוצר ועוד. דבר מכך לא הוצג על ידי המשיבה

על כל אלה יש גם לזקוף לחובת המשיבה את בחירתה שלא לזמן למתן עדות את מפתח  .54

התוכנה, על מנת שיעמוד על קווי הדמיון הרבים בין המחשבונים, וודאי נוכח העובדה, כי עובר 

שימת הלב לכך, כי בסעיף . יתוח מחשבון המשיבה, היא עשתה שימוש במחשבון המבקשתלפ

סרור נטען, כי מר יאיר סרור )אביו( הוא זה שאפיין ופיתח את אביב לתצהירו של מר  7

( נטען לראשונה, כי צוות שכיר 11-14, ש' 11המחשבון של המשיבה, אלא שבעדותו )עמ' 

ה. מדוע לא נזכרו השמות הללו קודם לכן? מדוע הם לא הובאו ופרילנס ביצע בפועל את העבוד

, מעבר לכך, כי עסקינן בגרסה מתפתחת וחדשה ביחס לנושאים מענהלכך אין  -למתן עדות

 .המהותיים ביותר בתיק זה

שהרי, עדות על אפיון המוצר  -למתן עדות היה מתחייב ומתבקש עדי המפתח הללוזימונם של 

ם ליצור היא מחויבת המציאות, ואם הייתה מובאת, ניתן היה שאותו התבקשו המתכנני

 .ללמוד מדוע נקודות ההשקה והדמיון הן כה רבות

בחירתה של המשיבה שלא לגלות את מלוא העובדות ולא לחשוף את אותם עדים לחקירה 

 .נזקפת לחובתה

של מחשבון  בדיון שהתקיים לפניי נשאל מנכ"ל המשיבה אודות הפונקציונאליותעוד יוער, כי  .55

המשיבה, כמו גם שאלות הקשורות לסברתה של המבקשת, לפיה המחשבון של המשיבה נועד 

אך להטעות ולגרום למתעניינים למסור פרטים מבלי לקבל תוצאה, אך זה לא ידע למסור 

 תשובות ענייניות שכן הוא לא זה שפיתח את מחשבון המשיבה. 

מובאת שאלה בעלת ניסוח לא קונבנציונאלי: לשאלון המבקשת  9כך למשל, בשאלה מספר 

+. אצל המשיבה מופיעה 4לבין ילדים " כאשר התשובה היא מנעד שבין אין ילדים בחזקתך"
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שאלה דומה בדיוק ואולם במסגרת האפשרויות למענה, נעדרת האפשרות הראשונה של  אין 

 ילדים. ראו ההשוואה מתוך חוו"ד פיאלקוב:

  

מלמד, )אופציה לסמן כי אין למתעניין ילדים( תי זה רו של נתון מהוהמבקשת סבורה, כי היעד

ומכאן שהדבר של המשיבה,  כי התשובה כלל לא מובאת בבסיס החישוב הסופי של המחשבון

מועתק שנועד לשוות את "טיפש" מחזק את טענתה לפיה המחשבון של המשיבה הוא מחשב 

 פרטים של מתעניינים מבלי לספק שירות. הרושם, כי הוא מחשבון חכם, בעוד שתכליתו לדלות

 14כמובא ברישא, מנהל המשיבה לא היה מסוגל לספק תשובה מניחה את הדעת לדברים )עמ' 

)שהמעתיק פשוט שכח להעתיק  ( והרושם שנוצר הוא, כי אכן מדובר בהעתקה לכאורה3-5ש' 

הרציונאל של  , מבלי שהמשיבה מסוגלת לנמק או להסביר את"אין"( -את אחת מהחלופות 

 (.6-12, ש' 14עמ'  -השאלות או אף את תחשיביה )ראו תשובות מוקשות נוספות

אינני סבור, כי נסיבות המקרה הביאו את מחשבון המשיבה להיות דומה למחשבון המבקשת.  .56

המדובר בנקודות השקה רבות מהות, ברבדים שונים, בכל הנוגע לעיצוב ולתכנים והחשש 

הינו כבד לעת המבקשת, בו הסתייעה המשיבה חודשים קודם לכן,  של מחשבוןמפני העתקה 

 .הזו

 אני ער לכך, כי יש בנמצא גם נקודות שונות בין המחשבונים. אלה לטעמי זניחות, ובכל מקרה

במבחן האיכות הדמיון הוא מהותי; המראה והתחושה יוצרים תחושת זהות; והתנהלות 

 המשיבה בהקשר זה אומרת דרשני.

לאלה יש לכאורה ביסוס, שכן אם עד עתה הייתה  -אשר לטענות בדבר עשיית עושר ולא במשפט .57

, הרי שכעת המשיבה אשר יצרה מחשבון אינה נזקקת "לידים"המשיבה קונה מהמבקשת 

 לשלם, תוך שלכאורה היא נהנית מכלי שיצרה המבקשת.

קבוע איזו גרסה עדיפה ביחס לעת הזו מוניטין לא הוכח ומכאן שלא ניתן ל -אשר לגניבת עין  .58

 לרכיב זה של התביעה. 

 - . אשר למאזן הנוחות2ד.

ההלכה הפסוקה הקובעת, כי פיצוי כספי יכול להוות תחליף לצו המניעה, אינה חלה בקניין  .59

רוחני. תחת זאת מורה בית המשפט העליון, כי במקרה של הפרת זכות קניין רוחני, הסעד 

 הראשון הוא צו מניעה. 
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אקו"ם בע"מ, אגודת קומפוזיטורים, מחברים ומו"לים למוסיקה  6141/02רע"א ראו,  .60

 ((:2003) 629, 625( 2, נז)בישראל נ' תחנת השידור גלי צה"ל

יסוד: -חוקל 3בסעיף "ליוצר זכות קניין ביצירתו, וזכות זו, המעוגנת 

, הינה כידוע זכות יסוד במשפטנו. מטיבה של כבוד האדם וחירותו

הזכות, בכפיפות למגבלות שבחוק ובהסכמים שבעל הזכות הינו צד 

להם, שהיא מקנה לבעליה את הכושר לעשות בקניינו כראות עיניו, 

כלל זה להעמידו לשימושו של אחר בתנאים שייראו לבעל הזכות או וב

לשלול שימוש כזה אם נעשה הוא בניגוד לדעתו של בעל הזכות. טענתו 

של פלוני כי רשאי הוא להשתמש בקניינו של אדם בלא הסכמתו אך 

משום שהלה דורש עבור השימוש מחיר הנראה בעיני פלוני מופרז, לא 

 תוכל להישמע.

ר כי ראש וראשון לסעדים בגין הפרתה של זכות היוצרים מכך נגז

הוא מתן אפשרות לבעל הזכות למנוע הפרה זו בדרך של עתירה 

מניעה. סעד זה הוא מיידי, ויש לתתו כבר מעת שעלה -לקבלת צו

בידי היוצר להוכיח כי זכותו הופרה. פיצוי כספי אינו תחליף לסעד 

זכות לא יוכל לבוא , ובהיעדר הסכמה לכך מצד בעל ההמניעה

רוב יהיו הפיצויים בגין הפגיעה -פי-במקומו של סעד זה. אדרבה, על

 שגרמה ההפרה סעד משלים לסעד המניעה" ]ההדגשה אינה במקור[

מעת שמוכחת זכות לכאורה )כמו במקרה דנן( יש לסייע נוכח ההפרה בדרך של מתן צו  -משמע  .61

 מניעה. 

התייחס אף הוא ליישום מאזן הנוחות השונה במקרה , םזכויות יוצרי, בספרו המלומד גרינמן .62

 (:795דנן מסכסוכים אזרחיים רגילים )עמ' 

ביישום הכללים הנהוגים בקשר לצווי מניעה שאינם מבוססים על "

זכות קניינית, ניתן בדרך כלל משקל לשאלה אם נזקי התובע מהמשך 

שיקול זה מעשיו של הנתבע יהיו ניתנים לפיצוי כספי. חשיבותו של 

 ".פוחתת מקום שמדובר בפגיעה בזכות קניינית

בהתאם ציין המחבר, כי בכל הנוגע למתן צווי מניעה בתביעה להפרת זכות יוצרים )כאשר  .63

הזכות מוכרת ולו לכאורה(, גוברת חשיבות ההיבט הקנייני ופוחת משקלו של מאזן הנוחות, 

 (:795-796לאמור )עמ' 

למתן צו מניעה זמני בתביעה בגין  מדברים אלה עולה שבכל הנוגע"

הפרת זכות יוצרים, גוברת חשיבותו של ההיבט הקנייני של הזכות 

 ".ופוחת משקלו של מאזן הנוחות

אלא שנוכח פסיקת בית המשפט העליון  קיים ומהותי גם לעת הזו.שריר  מאזן הנוחותלטעמי,  .64

הנוגע להפרת זכויות  בפס"ד אקו"ם, הרי שהשיקולים בבחינת מאזן הנוחות נבחנים בכל

 יוצרים באופן מעט שונה. 

http://www.nevo.co.il/case/5701558
http://www.nevo.co.il/law/70320/3
http://www.nevo.co.il/law/70320
http://www.nevo.co.il/law/70320
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מעת שהשאלה, האם ניתן יהיה לפצות את התובע בפיצוי כספי נסוגה )שיש בה להטות לעיתים  .65

את הכף לטובת דחיית הבקשה(, הרי שמאזן הנוחות ייטה כעת לטובת התובע גם אם יסתבר 

 ם הלכאורית.  שניתן לפצותו בכסף בעתיד לבוא, זאת נוכח הפרת זכות היוצרי

ניתן אף לומר, כי מאזן הנוחות משקף גם את האינטרס הציבורי כחברה, כי כבר בשלב  .66

המקדמי, מעת שמוכחת הפרה לכאורה, זו תעצר ותיבלם, על מנת לעודד את היצרה המקורית, 

 ובכך להעשיר ולעודד פיתוח יצירות המקדמות את החברה כולה. 

הכלליות בדבר מתן צו עשה המשנה מצב קיים, ואולם יוער, כי הבאתי בחשבון את ההלכות  .67

נוכח הפסיקה בעניין הקניין הרוחני, כמו גם נוכח הצורך המיידי להגן מפני ההפרה סברתי שאין 

 מנוס אלא ליתן צו שכזה. 

בענייננו הוכחה הפרה לכאורה. זו מקימה חשד להעתקה ומכאן שמאזן הנוחות נוטה לטובת  .68

 המבקשת.

 - ם לב. שיקולי תו3ד.

לא מצאתי, כי המבקשת פעלה בחוסר תום לב בכל הנוגע להגשת הצו הזמני. למשיבה טענות  .69

לפיהן המבקשת מנסה להעביר אליה לקוחות שלא כדין. טענות אלה אינן נבחנות במסגרת הצו 

דנן וככל שהמשיבה סבורה, כי התנהלות זו )ככל שקיימת, ואינני מחווה דעה לכאן או לכאן(, 

 שיבה ותנקוט בהליכים המשפטיים המתבקשים.תתכבד המ

  -. הפקדת ערובה4ד.

עת , אשר תבטיח, כי אם תדחה התביעה תוכל הנתביזון במתן הצו מחייב הפקדת ערובההא .70

 .2018-לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט 96הכל כמתחייב מתקנה  ,להיפרע בגין נזקיה

המבקשת תפקיד את הערובה ₪.  60,000בענייננו סברתי, כי יש להעמיד את הערובה על סך של  .71

 ההפקדה היא תנאי לכניסתו לתוקף של הצו. .2021בדצמבר  1בית המשפט עד ליום בקופת 

, התחייבות צד ג' )שאינו תאגיד( לפיצוי 2021בדצמבר  1בנוסף, תגיש המבקשת לתיק עד ליום  .72

 ₪. 150,000נזק ככל שתדחה התביעה או יפקע הצו, וזאת עד לגובה של המשיבה בגין כל 

 :ה. סוף דבר

 .דין הבקשה להתקבל .73

אני מורה בזאת למשיבה להימנע מלהפעיל )במשירין או בעקיפין( את "מחשבון משכנתא  .74

smartשכתובותו  ה", המצוי באתר האינטרנט של/http://hishavnu.co.il/mortgage-smart 

 . 2021בדצמבר  1הצו ייכנס לתוקף החל מיום יש להסירו מהאתר. . כרעה בתובענההוזאת עד ל

עד ליום כל לפי נהלי המזכירות( ה -)מזומן/ערבות בנקאיתעל המבקשת להפקיד ערובה בתיק  .75

עם ביצוע ההפקדה ₪.  150,000וכן התחייבות צד ג' ע"ס ₪,  60,000בסך של  2021בדצמבר  1

 תבוצע הפקדה, ייפקע הצו/לא ייכנס לתוקף.יש ליתן הודעה לתיק. לא 

יום ממועד קבלת  30אשר ישולמו בתוך ₪  18,000המשיבה תישא בהוצאות הבקשה בסך של  .76

 ר לתוצאות ההליך העיקרי.שהחלטה זו, ללא ק

 

 המזכירות תדוור לצדדים. 
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