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 4.5חוות-דעת אחת אינה רלוונטית לחזית המחלוקת ויש להוציאה מן
התיק ,אך יש להותיר את חוות-דעת אחרת ,שכן לא ניתן עדיין לקבוע
כי איננה קשורה לחלוטין לחזית המחלוקת שנתחמה בתיק  -הערעור
התקבל בחלקו 228.........................................................................
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 .5סעיף  40לפקודת סימני מסחר 234...................................................
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להחיל את ההשתק הופך למבחן עצמאי ,אשר באי-קיומו יימנע בית-
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מסחר 245 ..................................................................................
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מסחר 254.....................................................................................
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שמדובר בסימן מוכר היטב  -המבקשת לא הרימה את הנטל בשלב זה
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נדחתה 255....................................................................................
 2.5נקבע כי השלטים דומים דמיון רב ,הן לגבי צלילם והן לגבי
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 2.6המערערת טענה כי הסימן ,צירוף המילים ,נועד להגן על המוניטין
ולשמר את הקשר אל ההדרכות והשירותים שמעבירה המערערת -
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 .1הדין 295.......................................................................................
 .2בקשה המייעדת את ישראל  -סעיף 56ה לפקודת סימני מסחר 302.......
פרק י' :הפרה  -סעיפים 59-57א לפקודת סימני מסחר 305 ....................
 .1הדין 305.......................................................................................
 .2הפרה  -סעיף  57לפקודת סימני מסחר 306........................................
מהדורת 2020

ח

תוכן עניינים

 2.1כללי 306.................................................................................
 2.2הרשאי לתבוע  -סעיף 57א לפקודת סימני מסחר 306....................
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ובכללם ,גניבת עין ועוד 314.............................................................
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 2.9לא קיימת למבקש זכות ערעור בזכות ,אלא היה עליו להגיש
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 2.11הטענות בבסיס הבקשה לסילוק על-הסף יוכרעו לאחר הגשת
כתב ההגנה ובמסגרת התיק ,שכן דורשות הן ליבון עובדתי 323...........
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 .3התקיימו נימוקים המצדיקים ריצוי העונש שייגזר בתיק זה בחופף
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של תרופות מפרות ותכשירי און הנחזים להיות מקוריים  -מעצר המשיב
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טיפולית 363......................................................................................
 .15על-אף מצב הנאשם  -לא היה בכך כדי להרתיע את הנאשם מלבצע
את מכלול העבירות בהן הורשע ושעניינן של עבירות אלה הוא בצע
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זכויות יוצרים בכך שצרבו תקליטורים מזוייפים לצורך מכירתם 4 -
חודשי מאמר בפועל שירוצו בדרך של עבודות שירות 371........................
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הינה בעלת הזכויות הבלעדיות להפצת היצירות המוזיקליות נשוא
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והן גניבת דעת של רוכשים פוטנציאליים  -עדיין ,מדובר בהסדר סביר
ומאוזן שיש לאמצו 377......................................................................
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ו"הוגו בוס" לצורך מכירתם  6 -חודשי מאסר על-תנאי ו 2000 -ש"ח
קנס 380............................................................................................
 .24עסק להפצה ומכירה של תרופות מזויפות  8 -חודשי מאמר בפועל 381
 .25החזיק בביתו באופקים כ 450 -פרטי לבוש שנחזו להיות של חברות
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בפועל 385.........................................................................................
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שנים 389..........................................................................................
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