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 206 ................................................... לפקודת סימני מסחר 33. סעיף 3

 206 ................................................................................. כללי 3.1
חלפו למעלה מחמש שנים ממועד מחיקת הסימן ועד מועד הגשת  3.2

הבקשה להחזר תוקף. תקופה כה ארוכה אינה מצדיקה, לבכר את 
 210 ........................................ פני אינטרס הציבור-אינטרס הפרט על

 211 ................................................... לפקודת סימני מסחר 34. סעיף 4
 211 ................................................... ודת סימני מסחרלפק 35. סעיף 5

 213 ...... לפקודת סימני מסחר 45-36סעיפים  -פרק ו': שינויים וביטולים 
 213 ....................................................................................... . הדין1
 217 ................................................... י מסחרלפקודת סימנ 36. סעיף 2
 218 ................................................... לפקודת סימני מסחר 38. סעיף 3
 219 ................................................... לפקודת סימני מסחר 39. סעיף 4

 219 ................................................................................. כללי 4.1
בעו כי המשפט דחה את התביעה ואת התביעה שכנגד בקו-בית 4.2

-לב, ועל-בקשת המבקש לרשום את סימן המסחר הוגשה בחוסר תום
 220 ....................................... כן יש להורות על מחיקת סימן המסחר

לב, הגלום -נגוע בחוסר תוםהשימוש בשם ורישומו כסימן מסחר  4.3
ברצון או בכוונה של התובע ליהנות מהמוניטין הבינלאומי שהיה 

 223 ........................................................... התביעה נדחתה -לסימן 
הבקשה לערובה התקבלה, הבקשה להוספת ראיות התקבלה  4.4

 226 ............................................................................. באופן חלקי
 
 
 



עניינים תוכן   

2020מהדורת   
 

 ז

דעת אחת אינה רלוונטית לחזית המחלוקת ויש להוציאה מן -חוות 4.5
דעת אחרת, שכן לא ניתן עדיין לקבוע -להותיר את חוותהתיק, אך יש 

הערעור  -כי איננה קשורה לחלוטין לחזית המחלוקת שנתחמה בתיק 
 228 ......................................................................... התקבל בחלקו

מחיקה לא הרים את הנטל המוטל עליו להוכיח כי בעלת מבקש ה 4.6
 231 ............................... לב ברישום הסימן-הסימן פעלה בחוסר תום

 233 ...................... יתקיים דיון בו יישמעו ראיות מבקשת הביטול 4.7
 234 ................................................... לפקודת סימני מסחר 40. סעיף 5
 234 ................................................... לפקודת סימני מסחר 41. סעיף 6

 234 ................................................................................. כללי 6.1
 236 ....... לפקודת סימני מסחר 41 -ו 35השוואה בין מטרת סעיפים  6.2
דין, -כאשר עסקינן בהשתק פלוגתא ולא בבקשה לביטול פסק 6.3

מבחן מתן הזדמנות אמתית וריאלית לבעל הדין אשר כנגדו מבוקש 
-קיומו יימנע בית-להחיל את ההשתק הופך למבחן עצמאי, אשר באי

המשפט מהחלת ההשתק, ללא קשר לסיכויי הצלחתו לגופו של ההליך 
דין שניתן בהיעדר הגנה -המשפט בבקשה לביטול פסק-כפי שיבחן בית

 237 ..................................................................... הערעור התקבל -
יש לחשב מהם המועדים בהם התבצעו ההפרות, כמות המכירות  6.4

בקשה  -שבוצעה והרווח שצמח לחברה הנתבעת כתוצאה מההפרה 
 239 ........................................................................ למתן חשבונות

לפקודת סימני  53-46סעיפים  -: זכויותיו של בעל סימן מסחר פרק ז'
 245 .................................................................................. מסחר
 245 ....................................................................................... . הדין1
 248 ............. )א( לפקודת סימני מסחר46 -ו 46סעיפים  -. שימוש ייחודי 2

 248 ................................................................................. כללי 2.1
 252 ............................................................. דוקטורינת הדילול 2.2
           לפקודת סימני  47 -ו 46בחינת סעיפים   -ייבוא מקביל  2.3

 254 ..................................................................................... מסחר
המחוקק הכיר גם בהגנה על סימן מסחר שאינו רשום ובלבד  2.4

המבקשת לא הרימה את הנטל בשלב זה  -שמדובר בסימן מוכר היטב 
      הבקשה  -כי מדובר בסימן מסחר מוכר היטב המאפיין אותה 

 255 .................................................................................... נדחתה
נקבע כי השלטים דומים דמיון רב, הן לגבי צלילם והן לגבי  2.5

צורתם, וכי אין ספק כי מדובר בקהל קונים זהה המבקש לרכוש טובין 
 257 ................................... ה להתקבלדין הבקש -דומה למטרה זהה 

המערערת טענה כי הסימן, צירוף המילים, נועד להגן על המוניטין  2.6
 -ולשמר את הקשר אל ההדרכות והשירותים שמעבירה המערערת 

הערעור  -המערעת אינה מתיישבת עם התשתית הראייתית  עמדת
 258 ...................................................................................... נדחה
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התביעה  -נקבע כי המדובר בסמליל מטעה ומנוגד להסכם הפשרה  2.7
 261 ..................................................................... התקבלה בחלקה

נקבע כי התובעת נתנה לנתבעת רישיון לא ייחודי לשימוש בסימני  2.8
מסחר ובזכויות היוצרים שלה לתקופת ההסכם, אך ורק לצורך ה

עם סיום ההסכם תחזיר הנתבעת כל מסמך וחומר  -הפעלת הזיכיון 
 262 ................................................................. פרסומי של התובעת

הדמיון החזותי אכן מקים לכאורה חשש סביר להטעיית כלל  2.9
 264 .................................................... התביעה התקבלה -הצרכנים 

טעיה הנתבעים לא חלקו על כך שהסימן המפר דומה עד כדי ה 2.10
על הנתבעים הושתו פיצויים  -לסימן המסחר הרשום של התובעת 

ש"ח וניתן כנגדם צו מניעה לשימוש בסימן  10,000לתובעת בסך 
 267 ...................................................................................המסחר

בע לא הוכיח כי אותם צבעים בהם עשתה הנתבעת שימוש התו 2.11
בפרסומיה הם סימני מסחר המוכרים היטב המקנים לתובע זכות 

 269 ........................................................................ שימוש ייחודית
הנזק שעלול להיגרם למוניטין של סימן המסחר, כמו גם לשמה  2.12

של המשיבה, קשה לכימות כלכלי וגובר על כל נזק כספי שעלול 
 271 ............................................. להיגרם למבקשות מאובדן הטובין

" משום  street foodיש בשימוש שעושה הנתבע בסימן "ציפורה  2.13
 276 .... הפרה של סימן המסחר של התובעת בסימן "ציפורה אקספרס"

ש"ח על הפרת  100,000 -תפצה חברה בינ"ל בTO-GO רשת נעלי  2.14
 277 ..................................................... סימן מסחר בנעליים שמכרה

הנתבעת ייבאה מוצרים המעתיקים את סימנה הרשום של  2.15
 279 ............ התובעת, ללא היתר וללא תשלום תמורה בגין השימוש בו

ש"ח בגין שימוש שלא כדין בכינוי  400,000 -מי עדן תפצה ב 2.16
 281 .................................... "שמפניה" כחלק מסיסמת הפרסום שלה

 283 ...... שימוש בתצלום הנושא עליו את סימן המסחר של התובע 2.17
 284 ................................................... לפקודת סימני מסחר 47. סעיף 3
 287 ........................................... לפקודת סימני מסחר 49-48. סעיפים 4
 288 ................................................... לפקודת סימני מסחר 50. סעיף 5
 290 ................................................... לפקודת סימני מסחר 52. סעיף 6

 293 ...... לפקודת סימני מסחר 56-54סעיפים  -פרק ח': רישום סימני חוץ 
       יג לפקודת סימני 56-א56סעיפים  -לאומיות -פרק ט': בקשות בין

 295 .................................................................................. מסחר
 295 ....................................................................................... . הדין1
 302 ....... סחרה לפקודת סימני מ56סעיף  -. בקשה המייעדת את ישראל 2

 305 .................... א לפקודת סימני מסחר59-57סעיפים  -פרק י': הפרה 
 305 ....................................................................................... . הדין1
 306 ........................................ לפקודת סימני מסחר 57סעיף  -. הפרה 2
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 306 ................................................................................. כללי 2.1
 306 .................... א לפקודת סימני מסחר57סעיף  -הרשאי לתבוע  2.2
 307 .................. לפקודת סימני מסחר 57סעיף  -תובענה על הפרה  2.3
הינה בעלת סימן מסחר רשום, המקנה לה שימוש ייחודי  התובעת 2.4

 -בסימן המסחר על הטובין שלגביהם נרשם הסימן ובכל הנוגע אליהם 
 309 .................................................................... התביעה התקבלה

שימוש בסימנים דומים או זהים כחלק ממוצרי המשיבים עשוי  2.5
 311 ....................................... הבקשה התקבלה -להוות משום הפרה 

כי בעליו של )א( לפקודת סימני המסחר קובעת 57הוראת סעיף  2.6
הסימן המסחרי הלא רשום, איננו יכול להישען על פקודת סימני 
המסחר ולהגיש תביעתו כנגד המפר את זכויותיו בהתאם לפקודה זו, 

המשפט מהוראות הדין האחרות, -אולם רשאי הוא לתבוע סעד מבית
 314 ............................................................. ובכללם, גניבת עין ועוד

לעת זו לא קיימות די ראיות לכאורה לקיומה של עילת הפרת סימן  2.7
 316 ...................................................................................המסחר

השימוש במוצר המוגן הנושא את הסימנים המסחריים הרשומים  2.8
ובמוצר המפר הוא זהה, ההפרה של הסימנים המסחריים אינה מוטלת 

 319 ..................................................................................... בספק
לא קיימת למבקש זכות ערעור בזכות, אלא היה עליו להגיש  2.9

נדחתה בקשה בקשה להארכת מועד להגשת  -בקשת רשות ערעור 
 320 ............................................................. ערעור או ערעור בזכות

שם יגיל, ולא -לא נטען כי נרשמו על -סימני המסחר רשומים  2.10
 322 ............. ידי בעל הזכויות לפעול לגביהם-הוכח כי הוסמך כנציג על

הסף יוכרעו לאחר הגשת -הטענות בבסיס הבקשה לסילוק על 2.11
 323 ........... כתב ההגנה ובמסגרת התיק, שכן דורשות הן ליבון עובדתי

 326 ................................................... לפקודת סימני מסחר 59. סעיף 3
 326 ................................................................................. כללי 3.1
מקום שסימן המסחר מופיע רק על גבי שרטוטים בחוברת הדרכה  3.2

שצורפה לכסא הנדנדה, וקשה להבחין בו בעין בלתי מזוינת מחמת 
אף שנמצא כי סימן המסחר הופר, אין מקום ליתן סעד  -קוטנו 

 328 ................................................................. ערערות בעניין זהלמ
הנתבע עשה שימוש בסימן המסחר "מיש מיש" תוך הפרת  3.3

 330 ............................................................... זכויותיה של הנתבעת
ש"ח נפסקו לחברות ליצור ושיווק  258,000פיצויים בגובה   3.4

 335 .............................................. משקאות בגין הפרת סימני מסחר
 337 .................. פקודת סימני מסחרל 63-60סעיפים  -פרק י"א: עונשין 

 337 ....................................................................................... . הדין1
 338 ................................................... לפקודת סימני מסחר 60. סעיף 2
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ריצוי העונש שייגזר בתיק זה בחופף . התקיימו נימוקים המצדיקים 3
 340 .............. למאסר המותנה אשר יופעל, וזאת בדרך של עבודות שירות

. הקנס, שהיה ראוי . לנוכח המניע הכלכלי ששימש לביצוען של העבירות4
שיהיה משמעותי, יהא כעת, לנוכח ההימנעות מעונש מאסר, מכביד אף 

 343 .............................................. ש"ח 35,000סך -קנס כספי על -יותר 
הנאשם בדבר אופן התייחסות שונה של המאשימה לנאשמים . טענת 5

 347 ................................................. הנוספים באותה פרשה לא הוכחה
לצות דעת, היה מתעורר חשד שמדובר בחו-. בליבו של כל אדם בר6

 348 ..................................................................... מפרות סימני מסחר
. בכוחה של הרשעה במקרה דנן לסכן את עתידו המקצועי של הנאשם 7

 349 .................................... ביטול הרשעה -ולשבש את כל מסגרות חייו 
החזרה  -חלקים המיועדים לשעונים של חברת רולקס  62 -שעונים ו 2. 8

 351 ............................................................................... לידי המבקש
שיטתיות ולאורך תקופה . הפיץ את הכדורים המפרים לכל דורש, ב9

ארוכה, והכל מבלי לתת את הדעת לנזקים הבריאותיים הרבים אשר היו 
 352 ............................................... עלולים להיגרם לצורכי כדורים אלו

סין באמצעות האינטרנט, שעוני "רולקס" מזוייפים, . הנאשם ייבא מ10
הרשעה לאור תסקיר -אי -והציע אותם למכירה כשעונים מזוייפים 

 356 .............................................................. המבחן והסכמת הצדדים
ניתן צו מניעה האוסר על הנתבעת שימוש בסימניּה   -לי התעדה . סמ11

 358 ................................................................................. של התובעת
ה . רשת עבריינית שעסקה בייצור, אחסון, פרסום, שיווק, הפצה ומכיר12

מעצר המשיב  -של תרופות מפרות ותכשירי און הנחזים להיות מקוריים 
 359 ...........................עד לתום ההליכים בתנאים של פיקוח אלקטרוני 1
מוקדנים שהעבירו את שיחות הלקוחות אל שליחים שסיפקו את . 13

 362 ................................................. מעצר בית -התרופות והתכשירים 
ר בקהילה . הנאשם עומד בתנאים הנדרשים לשחרורו לחלופת מעצ14

 363 ...................................................................................... טיפולית
לא היה בכך כדי להרתיע את הנאשם מלבצע  -אף מצב הנאשם -. על15

      בצע  את מכלול העבירות בהן הורשע ושעניינן של עבירות אלה הוא
 364 ........................................................................................... כסף
היקף נרחב של עיסוק בהחזקה ובמכירה של  -חודשי מאסר בפועל  7. 16

 367 .................................... תקליטורים מזוייפים על פני תקופה ארוכה
           . הבקשה להארכת מעצרו של החשוד בחמישה ימים היא 17

 371 ...................................................................................... מידתית
היה היוזם ומי שעמד במרכזן של ביצוע עבירות מעבדה לזיוף  1. נאשם 18

תקליטורים, החזקת עטיפות ריקות הנושאות סימנים מסחריים והפרת 
 4 -זכויות יוצרים בכך שצרבו תקליטורים מזוייפים לצורך מכירתם 

 371 ........................ חודשי מאמר בפועל שירוצו בדרך של עבודות שירות
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. לא הוכחה טענת החברה להיותה "נפגעת עבירה" משלא הוכח כי 19
להפצת היצירות המוזיקליות נשוא  הינה בעלת הזכויות הבלעדיות

 375 ................................................................................... הקובלנות
יש לערוך את  -. חקירה שעניינה עבירות על פקודת סימני המסחר 20

מזו של תפיסה בפועל או קביעת  האיזון הנדרש בפגיעה פחותה יותר
            כן ניתן יהיה לשחרר את הרכב הנושא מ.ר.-ערבויות גבוהות ועל

 376 ...................................................................... בתנאים 99-140-34
החומרה שבעבירות בהן גניבת סימני המסחר וזכויות קניין . למרות 21

עדיין, מדובר בהסדר סביר  -והן גניבת דעת של רוכשים פוטנציאליים 
 377 ...................................................................... ומאוזן שיש לאמצו

אלמלא הסדר הטיעון היה  -. אולפן לייצור והפצה של העתקות מפרות 22
 378 ........................... מקום לגזור עונש מאסר בפועל "ממש" על הנאשם

פריטי לבוש מזוייפים של "אדידס"  48 -שהחזיק בגזר דינו של נאשם  . 23
   ש"ח  2000 -תנאי ו-חודשי מאסר על 6 -ו"הוגו בוס" לצורך מכירתם 

 380 ............................................................................................ קנס
 381 חודשי מאמר בפועל 8 -ל תרופות מזויפות . עסק להפצה ומכירה ש24
פרטי לבוש שנחזו להיות של חברות  450 -. החזיק בביתו באופקים כ25

 -"אדידס", "הוגו בוס" ו"לה קוסט" כאשר מדובר בפריטים מזוייפים 
 385 ........................................................................... שעות של"צ 100
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