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אתר החשב הכללי הוריד מצגת לאחר תלונה על הפרת
זכויות יוצרים
חברת בי .פור יועצי פרישה התלוננה בפני משרד האוצר כי המצגת
הועלתה באתרה שלה והוכנה על ידי מנהל החברה .לטענתה נגרם לה
נזק של מיליון שקל לפחות
הדר קנה
23:54 ,21.01.09
משרד האוצר הודיע היום )ד'( כי הוא מוריד מצגת מאתר החשב הכללי .זאת לאחר שחברת בי.
פור יועצי פרישה העבירו מכתב התראה למנכ"ל משרד האוצר ירום אריאב והחשב הכללי שוקי
אורן ,בו הם טוענים כי אתר החשב הכללי מפר זכויות יוצרים של חברתם.

חברת בי .פור יועצי פרישה ומנהלה רו"ח אמיר גבאי שלחו את מכתב ההתראה בטרם נקיטת
הליכים משפטיים .לטענתם לאחרונה הם גילו כי אתר האינטרנט של החשב הכללי ,מטה שכר,
מפר זכויות יוצרים שלהם בכך שפרסם מצגת שהועלתה באתרם והוכנה על ידי רו"ח אמיר
גבאי ,לאחר עבודה ועמל של שנים בתחום.
יועצי הפרישה טענו כי הקשה בגוגל תחת הכיתוב "מיוסי מענקי פרישה" מביאה את הגולש
לאתר החשב הכללי ולמצגת השייכת להם .הם טוענים כי באתר החשב ניתן להוריד את המצגת
למחשב ולהדפיסו ,בעוד שבאתר החברה ניתן רק לצפות בו .יועצי הפרישה טוענים הם מעולם
לא התירו למשרד האוצר את השימוש במצגות אלו ובתחתית כל עמוד באתר האינטרנט של
החברה מופיע הכיתוב "כל הזכויות שמורות לבי .פור יועצי פרישה בע"מ".
בי .פור העריכה את הנזק הראשוני שנגרם לה במיליון שקל לכל הפחות ,ודרשה כי משרד
האוצר יסיר לאלתר תוך  48שעות את החומר המפר ויורה על בדיקה מקיפה של האחראים
להעלאת החומר לאתר.
לאחר שהתקבל מכתב ההתראה במשרד האוצר ,שלח היום דן ג'ונה ,הסגן הבכיר לחשב
הכללי ,מכתב תשובה ובו סיפר כי במהלך חודש אוגוסט  2008התקיימו שני כנסים של החשב
הכללי ובמסגרתם ניתנו מספר הרצאות ,בניהם הרצאה של יורם אזרד .ג'ונה טוען כי בסיומה
של ההרצאה הם קיבלו את הסכמתו של אזרד לפרסום המצגת באתר .עוד הוא טוען כי" :אזרד
העלה טענות שונות כנגד טענותיכם .מבלי להכריע בין הטענות השונות שהועלו בפנינו בעניין
זכויות היוצרים של המצגת ,מצאנו לנכון בשלב זה למען הסדר הטוב להוריד את המצגת לאלתר
מאתר האינטרנט של החשב הכללי" .ג'ונה אומר כי לאור הסרת המצגת משרד החשב דוחה את
טענות הפרת זכויות היוצרים או כל ביצוע עוולה אחרת.
רו"ח גבאי אמר ל"כלכליסט" כי הוא אינו מסתפק בתשובה זו של האוצר והם שוקלים את
הצעדים הבאים שלהם.
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