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 ?מהו קניין -רקע 
 רכב

 צילום  , תוכנה, איור; ספר        

    

 

 בית

 

 

 מחשב



 הבדלים בין קניין מוחשי וערטילאי

קניין ערטילאי 
 רוחני -

העברת  
 בעלות בלבד

מוגן לתקופה 
 קצובה

 קניין מוחשי

 

+ העברת בעלות 
 חזקה

 

 מוגן תמיד



 ודאות

 מקנה הפיזית בחזקתנו מצוי או שמנו על הרשום מוחשי וקניין בעוד•

  אינו ,רישום המאפשר זה גם ,רוחני קניין ,בו ושליטה לבעלות וודאות

 .הבעלות על מוחלטת ודאות מקנה

 .ומקוריות לראשוניות חשיבות יש רוחני בקניין•

 קשר ללא זמנית בו המצאה לאותה הגיעו ממציאים שני בו מצב יתכן•

 .הארץ כדור צידי בשני

 במדינות דומה חזות או שמות בעלי מותגים להשיק עלולות חברות שתי•

 .שונות

 דומה מאד או זהה לוגו או לשם יזכו שונים יצרים י"ע שונים מוצרים שני•



 רוחני -הקניין הערטילאי 

קניין 
 תעשייתי

 פטנטים

 מדגמים

 סימני מסחר

קניין ערטילאי 
 כללי –

 זכות לפרטיות

זכות לשם  
 טוב

מניעת תחרות 
 בלתי הוגנת

 קניין רוחני

 זכויות יוצרים

זכויות  
מבצעים  
 ומשדרים



  קניין תעשייתיקניין תעשייתי

 סימני מסחר מדגמים פטנטים

אמנת  

PCT  

אמנת  

 ליסבון

פקודת  

 המדגמים

 חוק הפטנטים
 1967 

פקודת סימני  

 המסחר 

 1972[ נוסח חדש]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :המשותף לכולם

 רישום חובה

 חדשנות

 ראשוניות

 

 

 אמנת פאריז



 קניין רוחני

זכויות מבצעים  

 ומשדרים
 זכויות יוצרים

אמנת  

 רומא
אמנת  

 ברן
הסכמי  הסכמי  

TRIPS 

חוק זכות  

יוצרים  

2007 

חוק זכות  חוק זכות  

יוצרים  

1911 

פקודת פקודת 

זכות  

יוצרים  

1924 

חוק זכויות מבצעים  

 1984ומשדרים 

 :המשותף לכולם :המשותף לכולם

 אין רישום

 אין חדשנות

 אין ראשוניות

 



בדיקת השטח המשפטי טרם השקת  

 מוצר או פיתוח

  משפטיות בדיקות לבצע רצוי בהם שלבים מספר ישנם

 :מותג של זמינות או פיתוח של החדשנות לגבי

  כיוונים מחפשת החברה בו המוקדם התכנון שלב-
 ;מותג או חדש מוצר / חדשים

  ומעוניינים מוגדר כבר הכיוון כאשר הפיתוח בשלב-
 ;הפיתוח מתוך אמצאות על להגן

 ;מוצר והשקת יצור טרום הפיתוח השלמת לאחר-

   .להפצה ומוכן "ארוז" מוגמר מוצר פיתוח השלמת-



  הבעיההבעיה

 לבעיות ,בינלאומי לשוק הפונות חברות של מודעותן

 משנה כיום מקבלות הרוחני הקניין מתחום משפטיות

 עדין ניתן ,רבות פעמים ואולם ,בחברות חשיבות

  או מוכשרת פיתוח מחלקת שבהם במקרים לחזות

  הנהלת את מעוורים ,מוטיבציה עודף עם שיווק אנשי

 חדש בשוק מוצר להשיק בה ומאיצים ,החברה

  מהסכנות ,במודע לעיתים ,התעלמות תוך בהקדם

 .בדרך שעורבות המשפטיות



  לפני מדגמים אמצאות ,™ מותגים לבדוק חשוב•

 תערוכות לפני ואפילו שרות או מוצר השקת

  מדובר לא אפילו מיתוג בדיקת לבצע קושי שום אין•

 .במיוחד יקר בתהליך

 אבל יקרה ולא פשוטה יחסית גם מדגמים בדיקת•

 קשיים בה יש

  גם וכך יותר ויקרה יותר מורכבת פטנטים בדיקת•

 .הסיכון



  סיכון באי עריכת בדיקהסיכון באי עריכת בדיקה

 'הפרה של זכויות צד ג•

 י מכס או בית משפט"עיכוב בהפצה ע•

 הליכים משפטיים יקרים•

 אובדן משלוחים•

 חוזים/ אבדן עסקאות  •

סיכון של המפיצים איתם התקשרתם בהסתבכות •

 משפטית

 



  סיכון באי רישום סימןסיכון באי רישום סימן

  שונות משפטיות דוקטרינות נהוגות שונות במדינות
 .בסימן ראשונים זכות לגבי

  ,אנגליה ,ב"ארה ,ישראל כמו שבמדינות בעוד
 שיטת נהוגה ועוד סינגפור ,זילנד ניו ,אוסטרליה

  רבות במדינות  FIRSTFIRST  TOTO  USEUSE – להשתמש הראשון
 ועוד הודו ,רוסיה ,ברזיל ,קוריאה ,יפן ,סין ,באירופה

 .FIRSTFIRST  TOTO  FILEFILE – לרשום הראשון שיטת נהוגה

 הבעלות לאבדן להביא עלול במועד רישום אי לכן
 .מדינה באותו בסימן



 רישום סימני מסחר
 

 פונים בישראל עסקים ויותר שיותר הנוכחי בעידן .המוצר להצלחת גבוהה חשיבות למיתוג

  חנויות באמצעות שיווק ואפילו שלוחה פתיחת ,מקומי מפיץ באמצעות מסודר באופן אם ,לייצוא

ONLINE. 

  גם מחייבת ולעיתים היעד לשוק מוצרים התאמות ,עיסקיים במכשולים מלווה מישראל היציאה

 .מחדש מיתוג

 את לרשום הן מאד שוב ,הקיים במותג שימוש אם ובין מקומי או חדש מיתוג על הוחלט אם בין

 של מסחר בסימני להפרת חשש שאין לבדוק יותר עוד וחשוב השיווק תחילת לפני המותג

   .אחרים

 

 של לצרכים הרישום את להתאים חשוב ,מסחר סימני ורישום חיפוש של אסטרטגיה לתכנן חשוב

  .הרלוונטיות המדינות וכמובן תקציב ,והחברה המוצר

   .הצורך לפי עת בכל לרשום ניתן שכן ,אליהן שיווק צפי שאין במדינות ולרשום לרוץ צורך אין

 אם ולכן ,""trademark squatting הנקראת בעולם ומוכרת ידועה לתופעה עדים אנו זאת עם

 ,מדריד בפרוטוקול להשתמש ניתן כיום .פוטנציאליות מדינות במספר לרשום כן מומלץ ניתן

 .מדינות יותר ובוחרים ככל משמעותי באופן עלויות שמפחית מהלך



 נהוגה בהן במדינות הסימן לרישום בקשה להגיש מומלץ•

  טובין של בפועל ייצוא או ייבוא בטרם , FIRST TO FILE שיטת

  עם ומתן משא ניהול או פגישה קיום בטרם ואף ,כלשהם

   .שם אחרים עסקים

  באותה סוחר רק העסק אם אף ,מסחר סימני לרשום מומלץ•

   .בה מייצר אלא מדינה

  ,הייצור במדינת בסימן שימוש לעשות מורשים תהיו לא אם•

  אף ואולי המוצרים על הסימן את להטביע תוכלו ולא יתכן

 .להפרת בסיכון תהיו



 VIBERפרשת 

  כי ,קוריאה דרום ,סאול של המרכזי משפט בית
 Viber הישראלית והטקסטים השיחות אפליקציית

 מפעילת ידי על שפותחו פטנטים ארבעה הפרה
  בהם ,הפטנטים .טלקום SK ,במדינה הגדולה הסלולר
 מידע למיצוי קשורים ,לכאורה שימוש Viber עשתה
 ונרשמו בסמארטפונים הקשר אנשי רשימת מתוך

  לפני שנים ארבע ,2006-ב כבר קוריאה בדרום
 .Viber הקמת

 

 





IPHONE 

 ?כולם מכירים את המותג הזה נכון•

 ?IPHONEמתי הומצא והושק ה •

•2007 



 גם           הופתעה



 6.5.2016בסין 

  המסחר בסימן זכויות אין שלאפל קבע בסין המשפט בית
“iPhone”  נרתיקי יצרנית שם על רשום זה וסימן הסיני בשוק 

 כי בנימוק ,בסין העליון המשפט בית פסק כך – מקומית עור
 "iPhone" המותג כי להוכיח הצליחה לא הטכנולוגיה ענקית

  את הגישה העור נרתיקי שיצרנית לפני בסין ומוכר ידוע היה
   .2007-ב המסחר לסימן הרישום בקשת

 סימן ,2009 בשנת הסיני בשוק לפעול החלה שאפל בעוד
  קטגוריית תחת 2010-ב התקבל התיקים יצרנית של המסחר

  תחת מסחר סימן לאותו אפל של בקשותיה .עור מוצרי
 אפל הגישה כך בעקבות .סורבה אלקטרוניקה מוצרי קטגוריית
  ולאחר ,המסחר סימני ברשם התיקים יצרנית נגד תובענה
  בסין השיפוט ערכאות במעלה המשיכה ,נגדה פסק שהרשם

 .העליון המשפט בית עד



IPAD 



 התאמת המותג לשפה ותרבות מקומית

 

 וגלישה ילדים בגדי רשת

 

 

 VIRUS לקראת בסין המותג את לרשום ביקשה  

  הבקשה את דחה המקומי הרשם ,פעילות תחילת

 !המותג של שלילית קונוטציה של בעילה



 סיבה נוספת לערוך בדיקה מקדימה



PAJEROPAJERO  

  רו'פאגבישראל ובמדינות רבות מוכר כמיצובישי 

 

  משמשת pajero  המילה שבספרדית הבעיה

  חלופי בשם לבחור נאלצו מיצובישי ולכן גנאי כמילה

  ב"לארה לרבות לרכב המיועד מהשוק מחצית לכמעט

 .מונטרו ל השם הוסב שם



Trademark Squatting 

תופעה שבה גורם מסוים בכוונה תחילה רושם סימן 

 .מסחרי של אחר במדינה שבה הבעלים טרם רשם

 

  שנהנה מתחרה מוצר / עסק ליצור או היא המטרה

  לסחוט ,לאיים במטרה או הבינלאומי מהמיתוג

   .הסימן את מהם לרכוש לבעלים ולגרום



 י"ע אלא מוכר לא צד י"ע נעשית לא הגזלה לפעמים

 .התקשרתם איתו המקומי המפיץ

  להסכמים בניגוד לרוב ,נוהגים מקומיים מפיצים

  המתחם שם את ,המותג את לעצמם לנכס ,שלהם

   .המקומיות החברתיות ברשתות העמודים ואת

  ,משותף אינטרס לקדם טובה כוונתם לכאורה אמנם

  להיפרד אפשרות לכם שאין תגלו סגריר ביום אך

 עם לבד וממשיכים מכם נפרדים שהם או !מהם

 .שלכם שהוא שחשבתם המותג



 דוגמאות
HONIGMAN – מקסיקו 

 

  



 :סין 









 דוגמאות מקומיות

 בישראל רשום שהיה בינלאומי מותג – habitat פרשת
 חברה .בישראל מסחרית פעילות לו היתה לא אך

 העדר בשל זו של הסימנים מחיקת את ביקשה מקומית
  .שימוש

  על ורשמה המקומית החברה מיהרה המחיקה לאחר
 מפעילה היא היום עד ולמעשה habitat סימן את שמה
 מונעת ולמעשה זה בשם בית וכלי יוקרה לריהוט רשת

 .בישראל לפעול הבינלאומית מהחברה

 הישראליים הסימנים את ביטל המחוזי המשפט בית
  המסחר בסימני שימוש לעשות החברות לשתי והתיר

habitat מיתוגית אבחנה יצירת תוך. 



VERSACE 

  שהחזיקה מקומית לגרסה זכה האיטלקי המעצב

  במסגרת העליון המשפט בית להכרעת עד מעמד

 .שנים 18 כ שנמשכו הליכים

 בישראל הרישום את איבד הבינלאומי המותג כאן גם

  בתחום משגשג עסק והקים עליו השתלט מקומי ויצרן

  הצליח ארוכות שנים של משפטי מאבק אחרי ורק

  .בסימנו בחזרה לזכות האיטלקי  המותג



BUDWEISER 

 .כיה'הבירה מצ. ב נ"הבירה מארה

  בעיר מדובר אבל מוכרת פחות אולי כיה'מצ הבירה

  והמותג שנים מאות בירה מבשלת קיימת בה

BUDWEISER בעולם ונרשם שהוכר "מקור כינוי" הוא. 

  עולם חובק משפטי מאבק מנהלות ל"הנ החברות

 כאשר ,מסחר סימני ספור לאין ביחס שנים עשרות

 .ראשונים לזכות טוענת כית'הצ החברה

 קיום דו להסדר הגיעו הצדדים



  סיכוםסיכום

 מסחר סימני לרשום חשוב•

 גם ללא כוונת רישום -חשוב לערוך בדיקה מקדימה•

  לגבי היעד במדינת גורם עם להתייעץ חשוב•

 שיווק תחילת לפני המותג

 להגן את בעלותכם במותג בהסכם עם מפיץ מקומי•



 פטנטים

  שניגשים לפני מקובלת בדיקה היא פטנטים בדיקת•

 .חדש פטנט לערוך

  להפר עלול מוצר אלא פטנט מפר אינו פטנט אבל•

 .פטנט

  טכנולוגיה האם ולבדוק להתייעץ מומלץ לכן•

  חדשה היא במוצר לשלב או לפתח שרוצים

 .ומקורית



 חיפוש פטנטים

Patent Search 

 

  בדיקת לצורך להיעשות יכול פטנטים חיפוש•
 .חדש פטנט עריכת לפני כ"בד מקובל – חדשנות

 .בתחום הידע מצב•

 FTOFTO  – FREEDOM TO OPERATEחיפוש •

 



FTO 

 חופש פעולה

 של המוצר אם לבדוק הוא זה מסוג חיפוש מטרת•
 .אחרים של פטנטים מפר אינו הלקוח

 של המוצר את להכיר צריך חיפוש כזה לבצע כדי•
  של מתקדם בשלב כבר נמצא המוצר כלומר – הלקוח
 .מסודרת פיתוח תוכנית שיש או פיתוח

 מבקשים אותו קיים מוצר לגבי נעשה החיפוש לעיתים•
 לקוחות שבו הנפוץ המקרה זה – למדינה לייצא

  שלהם הלקוחות ואת עצמם את וחושפים מתרשלים
 .לתביעות לים מעבר

  .תקפים פטנטים רק מחפשים – FTO בחיפוש•

 



 מאגרי חיפוש פטנטים

•https://patents.google.com/ 

•http://www.ilpatsearch.justice.gov.il/UI/ 

•www.uspto.gov 

 

 

https://patents.google.com/
http://www.ilpatsearch.justice.gov.il/UI/
http://www.uspto.gov/


 

 

  !!רבהרבהתודה תודה 


