
 תוכן עניינים

 א 

  תוכן עניינים

 1 כללי -שער א': פטנטים 

 פרק א': מבוא

 

3 

 פרק ב': פרשנותו של הפטנט

 

9 

 פרק ג': נטל ההוכחה

 

15 

 פרק ד': בדיקת תוקפו של פטנט

 

19 

  פרק ה': תנאים לכך שאמצאה תהא כשירת פטנט

 

21 

 פרק ו': הפרת הפטנט

 

23 

 מיצויהייבוא המקביל וזכות הפטנט: עיקרון הפרק ז': 

 הלאומי והבינלאומי

 

 

27 

 31 שער ב': חוק הפטנטים

 33 לחוק הפטנטים 1סעיף  - פרשנות: פרק א'

 33 . הדין1

 34 . כללי2

 36 . תיקון תשנ"ח3

 41 . ההגדרות4

 41 מצאה"א"ניצול ה 4.1



 תוכן עניינים

 ב 

 45 לחוק הפטנטים 3-2סעיפים  - כשירות לפטנט: פרק ב'

 45 . הדין1

 45 . כללי2

 46 כחת "יעילות". הו3

 47 . ההלכה הפסוקה4

 47 חידוש והתקדמות אמצאתית 4.1

קבלת תביעה בגין עילה של הפרת פטנט ועילה של  4.2

 עשיית עושר ולא במשפט

 

48 

 50 פטנטים בתחום התוכנה 4.3

מספיק של האמצאה אינו אלא היבט אחר -תיאור בלתי 4.4

 של הטענה כי האמצאה חסרת תועלת

 

50 

חיבור של אלמנטים ידועים עשוי לתת תוצאה אשר  4.5

 תהיה ראויה להגנה כפטנט

 

54 

 55 לחוק הפטנטים 6-4. סעיפים 5

 55 הדין 5.1

 57 כללי 5.2

 59 הלכה פסוקה 5.3

לבעל הפטנט מוקנית מכוח חוק הפטנטים הגנה  5.3.1

 קניינית

 

59 

ההגנה המוענקת לבעל הפטנט חלה לא רק כלפי  5.3.2

ה מילולית של האמור בו, אלא גם כלפי נטילת עיקר הפר

 האמצאה הגלומה בפטנט, כלומר התוכן והמהות שלה

 

 

62 

פירוט דרכי ביצוע -ואיהתקדמות המצאתית -אי 5.3.3

 הרעיון

 

 

63 



 תוכן עניינים

 ג 

ידי המשיב -תביעת המערער בגין הפרת פטנט על 5.3.6

ן שאין בו ונדחתה בנימוק שהפטנט אינו תקף מכיו

 אתי""ניצוץ אמצ

 

 

68 

כתנאי להכרה באמצאה ככשירת  -צעד המצאתי  5.3.7

 פטנט

 

69 

 69 הגנה לפטנט שעיקרו שילוב רעיונות קיימים 5.3.8

תקפות -תביעה על הפרת פטנט והגנה של אי 5.3.9

 הפטנט

 

70 

מצאה איננה "כשירת פטנט", אעילת הגנה כי ה 5.3.10

רישום חידוש והתקדמות המצאתית לצורך עליה לכלול 

 פטנט

 

 

72 

התקדמות המצאתית בעיני בעל המקצוע  5.3.11

 הממוצע

 

73 

נוהג כללי יש להוכיח בראיות רבות וטובות,  5.3.12

כאשר מבקשים להוכיח "נוהג" שבא לסתור  במיוחד

אזהרות מפורשות וליצור נורמת התנהגות שהיא, על 

 פניה, פסולה

 

 

 

75 

, לאחר שנרשם, בכל הנוגע לתקפותו של הפטנט 5.3.13

 תקפות הפטנט-רובץ נטל ההוכחה על הצד הטוען לאי

 

76 

 83 לחוק הפטנטים 7. סעיף 6

 83 הדין 6.1

 83 כללי 6.2

 84 לחוק הפטנטים 10-8. סעיפים 7

 84 הדין 7.1

 86 כללי 7.2



 תוכן עניינים

 ד 

 91  ההליכים למתן פטנט: פרק ג'

 91   בקשת פטנט. 1

 91 טנטיםלחוק הפ 34-11סעיפים  -הדין  1.1

 104 לחוק הפטנטים 13-12סעיפים  1.2

 106 טענת התיישנות -. מועד הגשת הבקשה 2

 107 . כוחו הראייתי של פנקס הפטנטים ומועד הגשת הבקשה3

 108 "פטנט בחירה" .4

 109 מצאה"א. "עיקר ה5

 109 . הלכה פסוקה6

 109 דרישת דיות התיאור 6.1

-ין משפטי, ועל ביתהגדרת עיקר האמצאה היא עני 6.2

 סמך התביעות-המשפט להכריע בכך על

 

110 

 111 הפטנטים לחוק 16. סעיף 7

 111 הפטנטים לחוק 17סעיף  -. בדיקה 8

 113 גילוי הפרסומים-אי -לחוק  18. הפרת הוראות סעיף  9

 113 הפטנטים לחוק 31סעיף  - . עילת ההתנגדות10

 114 . הליך ההתנגדות 11

 116   לחוק הפטנטים 43-35סעיפים  -  הדין -  מתן הפטנט. 12

 118 . הליך תיקון לאחר שניתן פטנט13

 121 . טענת "תוקף" העומדת לנתבע14

 124 פטנט מוסף. 15

 124 לחוק הפטנטים 48-44סעיפים  -הדין  15.1

 125 הפטנטים לחוק 44סעיף  15.2

 . בקשה שסורבה16

 

126 



 תוכן עניינים

 ה 

 129 בקשות בינלאומיות: ד'פרק 

 129 ג לחוק הפטנטיםי48-א48 סעיפים -.  הדין 1

 136 . בקשה בינלאומית2

 . "מבחן האמצעים הסבירים"3

 

137 

 141 פטנט, שינויו וביטולו: ה'פרק 

 141 לחוק הפטנטים 49. סעיף 1

 141 . כללי2

 147 . חוק הפטנטים מול "תקנת השוק"3

. דוקטרינת ההפרה התורמת בהפרת פטנט ו"מזיקים 4

 במשותף"

 

148 

 151 ההלכה הפסוקה .5

 151 פטנט אינו מקנה זכות חיובית 5.1

בפטנט של מוצר יש לכלול את המוצר עצמו, את  5.2

המשתמש בחומר נשוא הפטנט ואת השיטה בה  התכשיר

 מופעל התכשיר

 

 

152 

מנת לקבוע מהו -פירוש התביעות שבפטנט דרוש על 5.3

 ""עיקר האמצאה

 

153 

 155 הפרת פטנט 5.4

 156 לחוק הפטנטים 51-50פים . סעי6

 156 הדין 6.1

 156 כללי 6.2

 158 לחוק הפטנטים 55-53. סעיפים 7

 63-56 סעיפים -והחזר תוקף  תנאי לתוקף -תשלום אגרות . 8

 לחוק הפטנטים

 

160 



 תוכן עניינים

 ו 

 160 הדין  8.1

 162 אחריות הרשם -אגרת חידוש  8.2

 163 לחוק הפטנטים 60סעיף  -תנאים לפרסום  8.3

 167 פקיעת הפטנט והחזר תוקף 8.4

 168  לחוק הפטנטים 64. סעיף 9

 168 יז לחוק הפטנטים64-א64סעיפים  - הארכת תקופת הגנה. 10

 168 הדין 10.1

 179 כללי 10.2

 181 א לחוק הפטנטים64סעיף  -"פטנט ייחוס"  10.3

 185 ( לחוק הפטנטים3ד)64סעיף  10.4

 186 . ההלכה הפסוקה11

 186 שימוש בפטנט שנמחק ונרשם מחדש 11.1

 187 תוקפו של פטנטנ ישראלי  11.2

תרכובות לעיכוב דחיית השתלה ביונקים המשתמשים  11.3

 בראפאמיצין וגורם כימותרפי

 

189 

בקשה לביטול צו הארכה או שינוי תקופת תוקפו של  11.4

 פטנט

 

193 

 197 קון הפטנט י. ת12

 197 לחוק הפטנטים 72-65סעיפים  -הדין  12.1

 198 כללי 12.2

 201 לחוק הפטנטים 66סעיף  -מהי?  -טעות סופר  12.3

 203 ההלכה הפסוקה 12.4

 203 לחוק הפטנטים 66-65סעיפים  12.4.1

הסף -התנגדות לתיקון פירוט ובקשה לסילוק על 12.4.2

 של בקשת התיקון

 

207 



 תוכן עניינים

 ז 

 212 תיקון פטנט והוספת תביעות לפטנט 12.4.3

 216 ביטול או מחיקת פטנט לפי בקשת בעל הפטנט. 13

 216 א לחוק הפטנטים73-73סעיפים  -הדין  13.1

 217 כללי 13.2

 218 נפקות הביטול 13.3

 219 ביטול פטנט לפי בקשת מי שאינו בעל הפטנט. 14

 219 לחוק הפטנטים 75-ב73סעיפים  -הדין  14.1

 220 כללי 14.2

 . הלכה פסוקה15

 

222 

 225 הבעלות בפטנטים: 'ופרק 

 225 לחוק הפטנטים 76. סעיף 1

 225 הדין 1.1

 225 כללי 1.2

 225 לחוק הפטנטים 81-77. סעיפים 2

 225 הדין 2.1

 227 כללי 2.2

 227 לחוק הפטנטים 83-82. סעיפים 3

 227 הדין 3.1

 228 כללי 3.2

 231 לחוק הפטנטים 88-84. סעיפים 4

 231 הדין 4.1

 232 כללי 4.2

 234 לחוק הפטנטים 93-89. סעיף 5

 234 הדין 5.1



 תוכן עניינים

 ח 

 כללי 5.2

 

235 

 237 סמכויות המדינה: ז' פרק

 237 הסמכויות הדרושות להגנת המדינה. 1

 237 לחוק הפטנטים 97-94סעיפים  1.1

 239 הלכה פסוקה 1.2

- סמכויות בדבר אמצאות הנוגעות לאנרגיה הגרעינית. 2

 לחוק הפטנטים 111-99 סעיפים

 

242 

 248 לחוק הפטנטים  128-112סעיפים  - הוראות כלליות . 3

 254 . כללי4

 254 . תיאוריית "טרגדיית ההמונים" ודיני הפטנטים5

 256 . מונופולין סטטוטורי לפי חוק הפטנטים6

 259 ניצולו לאחר הגשת התביעה -ניצול הפטנט -. אי7

 260 . הלכה פסוקה8

 260 ההגנה המוענקת לבעל הפטנט היא נרחבת 8.1

קובע בישראל את  ניצול אמצאה לפי חוק הפטנטים 8.2

 האיזון הראוי בין זכויות הממציא לטובת המדינה ותושביה

 

261 

לחוק  130-129סעיפים  - ביטול פטנטים בשל טובת הציבור .9

 הפטנטים

 

 

265 

 267 אמצאות בשירות: 'חפרק 

 267 לחוק הפטנטים 132-131סעיפים . 1

 267 . כללי2

 269 פניית עובד "חוטא" -. הקניית סמכות לרשם 3

 270 לחוק 132. פרשנות המונח "עובד" בסעיף 4



 תוכן עניינים

 ט 

 271 . אמצאתו של קבלן עצמאי איננה בבחינת אמצאת שירות5

 273 . הלכה פסוקה6

 273 פרשנות התיבה "עקב השירות" 6.1

מנת שאמצאה תקום לקניינו -להתנאים אשר דרושים ע 6.2

 של המעביד 

 

275 

מצאה של עובד שהומצאה במהלך עבודתו, תהא א 6.3

 כן הוסכם אחרת בין הצדדים-אם-שייכת למעביד, אלא

 

278 

 279 גזל סוד מסחרי 6.4

אמצאה שהעובד הגיע אליה עקב שירותו ובתקופת  6.5

 שירותו, הינה  קניין המעביד

 

280 

 281 לחוק הפטנטים 141-133. סעיפים 7

 283 כללי 7.1

סמכותה של הוועדה  לדון במחלוקת, במצב בו לכאורה  7.2

נשללה בהסכם זכות העובד לתמלוגים בקשר עם אמצאת 

 לחוק הפטנטים 134סעיף  - שירות

 

 

 

284 

 287 פטנטים עורכי: פרק ט'

 287 לחוק הפטנטים  143-142סעיפים  .1

 288 . כללי2

 289 לחוק הפטנטים 155-144סעיפים  .3

 עורכי פטנטים -. חסיון 4

 

292 

 295 פרק י': הרשות והרשם

 295 לחוק הפטנטים 177-156סעיפים  -. הדין 1

 303 . כללי2



 תוכן עניינים

 י 

 303 הפטנטים לחוק 174. משמעות המילה "החלטה" בסעיף 3

 305 . סמכויות הרשם בניהול הליך4

 306 הפטנטים לחוק 164סעיף  -. הארכת מועדים 5

 310 הפטנטים לחוק 170סעיף  -קון רשומות . תי6

 313 לחוק הפטנטים 171סעיף  -. תיקון טעויות סופר 7

 315 לחוק הפטנטים 172סעיף  -. תיקון פנקס ביוזמת הרשם 8

 315 . זכות הערעור9

 לחוק הפטנטים 177סעיף  -. הגשת ראיות נוספות 10

 

317 

 319 הפרת פטנט: "אפרק י

 319 םלחוק הפטנטי 178. סעיף 1

 319 לחוק הפטנטים 179. סעיף 2

 320 . כללי3

בין הזכויות בפטנט לבין תחרות  לחוק 179האיזון שבסעיף . 4

 חופשית וחופש העיסוק

 

322 

 323 לחוק הפטנטים  182-180. סעיפים 5

 לחוק 182סעיף  -עילות ההתנגדות  -. עילות ההפרה 6

 הפטנטים

 

324 

 326 לחוק הפטנטים 183. סעיף 7

 327 לי. כל8

 328 . הלכה פסוקה9

 334 לחוק הפטנטים 187-184. סעיפים 10

 . כללי11

 

336 

 337 שפיטה ועונשין: בפרק י"

 337 לחוק הפטנטים 189-188. סעיף 1



 תוכן עניינים

 יא 

 337 הדין  1.1

 337 כללי 1.2

 338 לחוק הפטנטים 189סעיף  -. יועץ מדעי 2

 לחוק הפטנטים 196-190סעיפים  .3

 

338 

 343 פקודת הפטנטים והמדגמים -מדגמים  שער ג':

 345 כללי -פרק א': מדגמים 

 345 . מבוא1

 346 . נטל ההוכחה2

 . פיצויים סטטוטורים3

 

348 

 351 פרק ב': פירוש

 351 לפקודת הפטנטים והמדגמים 2. סעיף 1

 353 . כללי2

 . "מבחן העין"3

 

354 

 357 פטנטים ומדגמים  -שער ד': עילות תביעה 

 פרק א': מבוא

 

359 

 361 פרק ב': גניבת עין

 361 . עוולת גניבת עין במשפט הישראלי1

 362 יסודות העוולה -. גניבת עין 2

 364 יסוד המוניטין 2.1

 366 הבעלות במוניטין 2.1.1

 367 הטעיה 2.2



 תוכן עניינים

 יב 

. הערך המוגן בעוולת גניבת העין נועד לפרוש על אדם את 3

 הגנת החוק מפני פגיעה בזכות שרכש במוניטין של עיסקו

 

372 

 376 . יש להוכיח כי הצרכן קשר בין המוצר לעוסק 4

 378 פטנטים ומדגמים -. ההלכה הפסוקה 5

ערעור חברה לייצור ערכות לפריצת דלתות  ייתדח 5.1

 י חברה מתחרהיד-לנט עשטענה להפרת פט

 

378 

נדחתה תביעה של חברת תרופות המשווקת גלולות נגד  5.2

 עיןמתחרה בטענה לגניבת 

 

378 

חברה לשיווק  של העליון קיבל ערעורההמשפט -בית 5.3

זכויות בסדרת כיסויי חלה  תהפראת מוצרי יודאיקה: לא 

 מעוצבים

 

 

379 

ין שימוש מפר הוצאת צו מניעה נגד יבואן ביגוד בג 5.4

 שעשה בסימן "שלושת הפסים" של אדידס 

 

381 

מפיקת הצגת הילדים "הדוד חיים" לא הפרה סימן  5.5

 מסחר בשם הדמות "צ'ופצ'יק"

 

384 

עוולת גניבת העין: האם שימוש הנתבע בשם "אווזי"  5.6

 למסעדתו מהווה פגיעה במוניטין והטעיית הציבור

 

387 

 388 דעת מדגם רשום-גניבת 5.7

 390 חיקוי מוצרים 5.8

המדגם נועד להעניק הגנה ליוצר הצורה החדשנית של  5.9

 המוצר

 

391 

 397 הטעיה בין מוצרים 5.10

 דמיון מטעה בין כיסויי הגה 5.11

 

 

400 



 תוכן עניינים

 יג 

 403 פרק ג': עשיית עושר ולא במשפט 

 403 . מבוא 1

 406 . יסוד ההתעשרות2

 407 פי זכות שבדין-. שלא על3

. אימתי תיחשב העתקה כמעשה המקים עילת תביעה בגין 4

 עשיית עושר כנגד המעתיק

 

408 

 417 . הסעד5

 419  .פי הלכת א.ש.י.ר-. נתיבי ההגנה השונים על6

 423 . הלכת הרר 7
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434 

לא הוכח שציבור הלקוחות מזהה את הקשר בין מש 8.5

השמלה למבקשת ומחפש את השמלה מתוצרת המבקשת, 

 פי דיני העוולה של גניבת עין-אין למבקשת עילת הגנה על
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 פרק ד': דילול של מוניטין
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 פי חוק הפרטיות-רק ה': עילה עלפ
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 תוכן עניינים

 יד 

 445 םפרק ו': עילות מכוח עוולות בנזיקין ודינים אחרי

בפקודת  52עוולה של גזל, כמשמעותה של עוולה זו בסעיף . 1

 מוניטין  גזלנהנזיקין, בכך ש

 

445 

 445 . רשלנות2

 446 . תרמית3

 447 . הטעיה לפי חוק הגנת הצרכן4

 . הפרת חובה חקוקה5

 

447 

 449 עילה וסעד -חוק עוולות מסחריות  -שער ה': עילות 

 לחוק עוולות מסחריות 1יף סע -פרק א': גניבת עין 

 

451 

 לחוק עוולות מסחריות 2סעיף  -פרק ב': תיאור כוזב 

 

467 

 לחוק עוולות מסחריות 3סעיף  -פרק ג': התערבות לא הוגנת 

 

473 

 לחוק עוולות מסחריות 4סעיף  -פרק ד': המעוול והנפגע 

 

483 

 לחוק עוולות מסחריות 5סעיף  -פרק ה': סוד מסחרי 

 

485 

 לחוק עוולות מסחריות 6סעיף  -רק ו': גזל סוד מסחרי פ

 

507 

 לחוק עוולות מסחריות 7סעיף  -פרק ז': סייגים לאחריות 

 

513 

לחוק עוולות  8סעיף  -לב ובתמורה -פרק ח': רכישה בתום

 מסחריות
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 תוכן עניינים

 טו 

 לחוק עוולות מסחריות 9סעיף  -פרק ט': דמיון מהותי 

 

519 

 לחוק עוולות מסחריות 10עיף ס -פרק י': חזקת שימוש 

 

521 

 לחוק עוולות מסחריות 11סעיף  -פרק י"א: עוולה בנזיקין 

 

525 

 לחוק עוולות מסחריות 12סעיף  -פרק י"ב: תחולת סעדים 

 

529 

לחוק עוולות  13סעיף  -פרק י"ג: פיצויים בלא הוכחת נזקים 

 מסחריות

 

 

531 

לחוק עוולות  14סעיף  -פרק י"ד: עיון מחדש בצו מניעה 

 מסחריות
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 לחוק עוולות מסחריות 15סעיף  -פרק ט"ו: מתן חשבונות 

 

539 

 17-16סעיפים  -פרק ט"ז: כונס נכסים וצו במעמד צד אחד 

 לחוק עוולות מסחריות
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לחוק עוולות  19-18סעיפים  -פרק י"ז: ערובות ועירבון 

 מסחריות
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 לחוק עוולות מסחריות 20סעיף  -פרק י"ח: זכויות צד שלישי 

 

557 

 559 לחוק עוולות מסחריות 21סעיף  -פרק י"ט: השמדת נכסים 



 תוכן עניינים

 טז 

לחוק עוולות  22סעיף  -הדין לעבודה -פרק כ': סמכות בית

 מסחריות

 

 

561 

לחוק עוולות  23סעיף  -גילוי סוד מסחרי -פרק כ"א: אי

 מסחריות
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 חוק עוולות מסחריותל 24סעיף  -פרק כ"ב: שמירת דינים 

 

579 

לתקנות  23-1תקנות  -פרק כ"ג: תקנות עוולות מסחריות 

 1999-עוולות מסחריות )סעדים וסדרי דין(, התש"ס

 

 

581 

המשפט -לחוק בתי 40סעיף  -פרק כ"ד: סמכות עניינית 

 1984-)נוסח משולב(, התשמ"ד
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 603 פטנטים ומדגמים -שער ו': סעדים 

 פרק א': מבוא

 

605 

 607 פרק ב': סעדים זמניים

 607 . מטרתו של הסעד הזמני1

 609 . עקרונות יסוד לסעד הזמני לסוגיו השונים2

 609 מבוא 2.1

 609 שמירה על המצב הקיים 2.2

נקיון כפיים של מבקש הסעד וגילוי מלוא העובדות  2.3

 הרלבנטיות לסעד המבוקש

 

609 

 612 שיהוי 2.4



 תוכן עניינים

 יז 

 614 הערובה 2.5

 371תקנה  -חילוט עירבון, החזרת ערבות ועירבון  2.6

 לתקנות סדר הדין האזרחי

 

616 

 619 . סדרי הדין בבקשה למתן סעד זמני3

 623 . צו מניעה זמני4

 623 מבוא 4.1

 625 התנאים למתן צו מניעה זמני 4.2

 625 זהות סעדים 4.2.1

 626 שמירה על המצב הקיים 4.2.2

 627 ו ניתן לתיקוןנזק שאינ 4.2.3

 628 על המבקש להוכיח זכות לכאורה וסיכויי הצלחה 4.2.4

 631 מאזן הנוחיות 4.2.5

 632 שיהוי ואיחור בהגשת הבקשה 4.2.6

 633 נקיון כפיים של המבקש 4.2.7

 635 התחייבות עצמית 4.3

 636 ערבות וחילוטה 4.4

 642 בקשה לעיון חוזר 4.5

 643 משפט-ן ביתבזיו -אכיפת הצו  4.6

 644 הלכה פסוקה -פטנטים ומדגמים  -. צו מניעה זמני 5

 644 הוגנת העולה כדי התעשרות שלא כדין-תחרות בלתי 5.1

דחיית בקשה למתן צו מניעה זמני אשר יאסור על   5.2

 ייצור ושיווק תכשיט מסוג מסויים

 

646 

עצם ההעתקה אינו מהווה הוכחה לרכישת מוניטין  5.3

 עין-צר או לגניבתבמו

 

647 

 650 מותר לתקוף כשירותו של מדגם בדיון בצו זמני 5.4



 תוכן עניינים

 יח 

טענת פרסום קודם  -בקשה לביטולו של צו מניעה זמני  5.5

המניעה  הפוגם בתקפות הרישום שנתגלה לאחר מתן צו

 הזמני ושאינו מהווה שינוי נסיבות

 

 

652 

אבנים רישום מדגם לגבי מערכת  -טענת היעדר חידוש  5.6

"פרסום קודם" ו"חוסר  -היעדר זהות  -או מערכת חפצים 

 מבחן עין של פרסום קודם -מבחן עין  -חידוש" 

 

 

653 

ידי רשם -הפרת שני מידגמים בענף הנגרות, שנרשמו על 5.7

 הפטנטים והמידגמים

 

654 

 655 סעד זמני אקסטריטוריאלי 5.8

ם האם עומדת לבעל אמצאה, שהגיש בקשה לרישו 5.9

פטנט, זכות למנוע ממתחרה עשיית שימוש בעיקרי 

האמצאה בתקופה שבין קיבול הבקשה לפטנט ועד להכרעה 

 בהתנגדויות לבקשה

 

 

 

656 

צו מניעה זמני שניתן לגבי הפצת מוצר של המבקשת,  5.10

לאור התגבשותן הלכאורית של עילות הפרת מדגם וגניבת 

 עין

 

 

658 

ת מדגם רשום בפרופיל דחיית תביעה בטענה להפר 5.11

 תריס אור מאלומיניום

 

659 

צו מניעה זמני האוסר על הנתבעת למכור כיסויים  5.12

 לחלה המפרים את זכויות התובעת

 

663 

נדחתה בקשה למתן צו זמני נגד "נגה גלידות" שיאסור  5.13

 עליה לשווק את גלידת נסטלה

 

665 

תקנות סדר הדין )ג( ל -)ב( ו467תקנה  -סעד זמני בערעור  .6

 האזרחי

 

666 

 666 מבוא 6.1



 תוכן עניינים

 יט 

האם קיימת אבחנה בין סעד זמני בערעור }לכל סוגיו{  6.2

 לבין בקשה לעיכוב ביצוע?

 

669 

משפט שלערעור, מכוח סמכותו -סמכותו של בית 6.3

 הטבועה, ליתן סעד זמני בערעור

 

671 

 671 צו עשה זמני 6.4

 674 . כונס נכסים7

 674 מבוא 7.1

לתקנות סדר הדין  392-388פי תקנות -כונס נכסים על 7.2

 1984-האזרחי, התשמ"ד

 

675 

 675 כללי 7.2.1

 685 כונס נכסים כסעד זמני 7.2.2

 חוקי היסוד ומינוי כונס נכסים זמני 7.2.3
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 699 פרק ג': סעדים קבועים

 699 מהותו ומטרתו -. צו מניעה קבוע 1

 702 מתן צו מניעה קבוע. התנאים והעקרונות ל2

 702 הוכחת נזק שאינו ניתן לתיקון או פיצוי כספי 2.1

 703 מאזן הנוחות 2.2

 705 אפשרות כפיית הצו 2.3

 705 קיומו של שיהוי או איחור בהגשת התביעה  -אי 2.4

 706 על התובע להיות נקי כפיים בבקשו את הסעד 2.5

 707 פטנטים ומדגמים -. ההלכה הפסוקה 3

ביטול צו מניעה לא מוגבל בזמן שניתן בעילת עשיית  3.1

 עושר בעקבות העתקת מדגמים

 

707 

 709 מתן צו מניעה כאשר ניתן לפסוק סעד כספי 3.2



 תוכן עניינים

 כ 

 714 . כינוס נכסים כסעד קבוע4

 714 כללי 4.1

 719 מינוי הכונס 4.2

 721 פי תקנות סדר הדין האזרחי-סמכויות הכונס על 4.3

 722 מינוי כונס הנכסים ביטול 4.4

 722 . מתן חשבונות ובירור חשבונות5

 722 תביעה למתן חשבונות 5.1

לתקנות סדר הדין  123תקנה  -חקירות או חשבונות  5.2

 האזרחי

 

725 

לחוק  15מתן חשבונות מכוח סעיף  -פטנטים ומדגמים  5.3

 1999-עוולות מסחריות, התשנ"ט

 

727 

 728 ההלכה הפסוקה 5.4

לצורך תביעה למתן חשבונות יש להראות קיום  5.4.1

מערכת יחסים המצדיקה מתן חשבונות וזכות תביעה 

 לגבי הכספים

 

 

728 

הפרת זכויות יוצרים בנוגע לתוכנות לתמיכה  5.4.2

 במרכזיות

 

729 

צו מניעה נגד מיקרוסופט האוסר עליה לכלול את  5.4.3

 ריםהגופן "גוטמן קרן" בשל הפרת זכויות יוצ

 

731 

הוצאת משכל היפרה את זכותם המוסרית של  5.4.4

אלף  100 -יורשי י"ח רבניצקי ב"ספר האגדה" ותפצה ב

 ש"ח

 

 

732 

ידי הטלוויזיה החינוכית -צלם עיתונות יפוצה על 5.4.5

בגין הפרת זכויותיו בתמונה שצילם במהלך אירוע קו 

300 

 

 

736 



 תוכן עניינים

 כא 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 736 . פיצויים בגין הפרת פטנט או מדגם6

 736 כללי 6.1

 739 קשיים בכימות הנזק 6.2

 740 פסיקת פיצויים על דרך האומדן 6.3

המשפט בבואו לאמוד את -השיקולים אותם ישקול בית 6.4

 הנזקים

 

744 

 748 נזיקין ופיצויים סטטוטורים -פטנטים  6.5

 753 הפרת מדגם -פיצויים  6.6

 754 פטנטים ומדגמים -. הלכה פסוקה 7

כאשר מדובר בזכות ההשבה של נכס שהוא קניין רוחני,  7.1

אין צורך לעשות דבר, שכן אין המדובר בנכס גשמי או ממון 

 שיש להשיבו, כי אם בנכס ערטילאי

 

 

754 

 הפרת מדגם והטעיה 7.2
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 757 מפתח ספרים ומאמרים



  


