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יכול להוות אינדיקציה , בטיעוני המערערת" ספינת הדגל"שהוא , אחוז השוני בין המוצרים" : ש כך"מסכם ביהמ

, עליהם מצביע בית משפט קמא) הנדרשים בחוק ופסיקה(די בהבדלים האיכותיים והמהותיים . להעתקה ולא מעבר לכך

 ".רטיס מילטלקרי כ, של המשיבה' כדי לבסס את טענת מקוריות באשר לגרסה ג

 

 . ש את הערעור ופסק נגדה הוצאות משפט"דחה ביהמ, לאור כל אלא
 

                                                                                                                                                                                     
 


