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 חברת מיי סמארטי בע"מ -מכתב התראה בטרם נקיטת הליכים משפטיים הנדון:
 

 

 ןריני מתכבד לפנות אליכם בעניי"(, ומר שגיב קורן, ההחברהבשם מרשיי חברת מיי סמארטי בע"מ, )להלן: "
 שבנדון, כדלקמן: 

כתבה "(, מפרסם האתרן: "לעיל, )להל זה זמן רב שהאתר המסחרי של חברתכם במרשתת, שכתובתו .1
, זאת למרות שאינכם האכסניה המתאימה לכך ואף לא קיבלתם לכך את מוטה ופוגענית כנגד מרשיי

הם, זאת חרף דרישת מרשיי להסיר את הביקורות ואת אישור מרשיי, לא לפני פרסום הדברים ולא לאחרי
 שם מרשיי מהאתר.

לא זו אף זו, מהתיעוד שבידנו, העמוד שמתייחס למרשתי באתרכם אף עודכן על ידכם באופן מטעה  .2
לכל מי שמחפש את החברה לטעות ולחשוב שמדובר במכוון, מבחינת הקידום האורגני, כך שיטעה ויגרום 

ומילות המפתח  י הכותרת שבחרתם למאמר המופיע באתרכם בנושא מרשייבמעשה הונאה, שכן זוה
 . שבחרתם לכתבה שכל ענינה ציטוטים מכתב תביעה שהוגש כנגד מרשיי

כך, כל חיפוש של שמה של מרשתי חברת מיי סמארטי, יעלה בגוגל במיקום גבוה את התוצאה מיי  .3
סמארטי, מעשה הונאה. ולצד זאת, יעביר לאתרכם "טראפיק" גדול של גולשים שכלל לא יועדו להגיע 

 מרשתת. לאתרכם, וכל שחיפשו היה את שם מרשתי ב

עיוות תוצאות הקידום האורגני באופן זה, נעשה במכוון על  מנת להטעות את לקוחות החברה, כך שכל מי  .4
 שמחפש את מרשתי במרשתת, ובעיקר במנוע החיפוש של גוגל, יופנה תוך הטעיה מכוונת לאתרכם.
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מחפש את שם  באופן זה למעשה הנכם נהנים מהגדלת התנועה )טראפיק( לאתרכם בכל פעם שמאן דהוא
מרשתי במרשתת ומהגדלת רווחיכם במישרין. בהתאם לפסיקה, מדובר בהתערבות בלתי הוגנת המפיקה 

 לכם רווחים משימוש בשם המסחרי של מרשתי בניגוד לדין ובהטעיה מכוונת.

, ומבצעים גניבת 1999-חוק עוולות מסחריות, תשנ"טל 1במעשיכם, הנכם אף מפרים את הוראות סעיף  .5
 שיית עושר שלא במשפט בחוסר תום לב והטעיה תוך רמיסת זכויות מרשתי. עין וע

 ₪ 100,000א' לחוק עוולות מסחריות, באפשרות מרשתי לתבוע ללא הוכחת נזק פיצוי  13בהתאם לסעיף  .6
 בשל מעשיכם שתוארו לעיל.

בנוסף, הפרסומים המופיעים באתרכם ללא אישור מרשתי, הנם בחלקם פרסומים פוגעים, בהתאם  .7
 . כך למשל, מפורסמות באתר השמצות כנגד מרשתי ובהן: 1965-חוק איסור לשון הרע, תשכ"הלהוראות 

 .."מדובר במעשה הונאה" .7.1

-מתחזה לאתר "דה MySmartyהשנויה במחלוקת פרסומת ברשת לאפליקציה " .7.2
 .."ר"מרק

זה המקום לציין, כי התביעה ששימשה מקור לכותר הפרובוקטיבית ולתכנים הפרובוקטיביים והפוגעים  .8
תביעה שנמחקה בהסכמה ללא צו להוצאות בין , 17-05-58593במרשיי, הנה תביעה שמספרה ת"א 

 .הצדדים

, לא ור לעילכמובן שפרט זה לא זכה לסיקור באתרכם, ואף לא לאזכור בדף האינטרנט המשמיץ כאמ .9
 .תוקנה הכותרת הפרובוקטיבית והפוגעת שנבחרה למאמר ואף לא תוקן תוכנו

במעשיכם הנכם גורמים נזק אדיר למרשתי, נזק הפוגע בהכנסותיה באופן משמעותי, נזק עליו נעמוד ככל  .10
  שנדרש בבית המשפט.

 ימים מיום קבלת מכתב זה, כדלקמן: 10נוכח כל האמור לעיל, הנכם נדרשים לפעול, תוך  .11

בו מופיע המידע הפוגע, באתרכם דף האינטרנט בהתאם לנוהל הודעה והסרה, עליכם להסיר את  .11.1
וכן כל כאמור לעיל, או לחלופין לעדכן כי התביעה נמחקה ולשנות את הכותרת של הכתבה ואת 
 . יחוס לכך שמדובר במעשה הונאה או אפליקציה שנויה במחלוקת או כל ענין המשתמע מכך

 להסיר מאתרכם את האפשרות שמנוע החיפוש של גוגל יסרוק )יאנדקס( את תוצאותיו כך .11.2
 טכני פשוט(. ןשחיפוש שם מרשתי יקדם את אתרכם אורגנית. )מדובר בעניי

 הנכם מתבקשים לפרסם התנצלות בנוסח מוסכם שתופיע באתרכם. .11.3

הנכם נדרשים לפצות מרשתי בהסכמה, כך שתמנע הגשת תביעה בשל כל האמור לעיל, אבהיר, כי  .11.4
 ות לצדדים.הננו נכונים לפשרות בענין כדי למנוע הליכים והוצאות מיותר

אותי להגיש לבית  והסמיכ שמרשיי, הרי 11יחד עם זאת, ככל שתבחרו להתעלם מדרישתי שבסעיף  .12
 המשפט תביעה בסדרי גודל משמעותיים כנגד חברתכם בגין העוולות שביצעתם לעיל.

אין לראות במכתב זה משום ויתור ו/או הודאה כלשהם, לא משום סיכום ו/או מיצוי של דרישות ו/או  .13
 נות ו/או תביעות מרשיי שומרים לעצמם את הזכות להעלות דרישות ו/או טענות נוספות.טע

אין באמור במכתב זה ו/או במה שלא נאמר בו כדי לגרוע מכל זכות, טענה ו/או סעד העומדים לרשות  .14
 מרשיי על פי דין.

 
 
 
 

 בכבוד רב, ובב"ח
 

 , עו"דגיא בר
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