
 קניין רוחני וזכויות יוצרים

?בשביל מה זה טוב? מה זה    

? איך שומרים על קניין רוחני   

, זכויות שלכם   

 זכויות של אחרים 

קניין רוחני וזכויות יוצרים, חוזים, חברות, ד"עו, ר מיכל סגל ארנולד"ד  



, רשם הפטנטים  
 סימני המסחר והמדגמים

:מתוך אתר משרד הפטנטים   

, הקניין הרוחני נועדו לתמרץ יצירהדיני "  
תוך שמירה על האיזון  , מחקר והעשרת החברה

שבין הענקת זכויות בלעדיות ליוצרים 
,  לבין אינטרסים משפטיים, ולממציאים

"שוניםוכלכליים , חברתיים  

קניין רוחני וזכויות יוצרים, חוזים, חברות, ד"עו, ר מיכל סגל ארנולד"ד  



?למי יש סמכויות רישום וביטול  

 

 רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר  

 

(והעליון כערכאת ערעור)בית המשפט המחוזי   

קניין רוחני וזכויות יוצרים, חוזים, חברות, ד"עו, ר מיכל סגל ארנולד"ד  



 כחלק מתכנית אסטרטגית
מתי לרשום סימני  

מסחר 
?עיצובים/ומדגמים  

חברות וקניין רוחני –ד מיכל סגל ארנולד "ר עו"ד  





 מה תפקידו ומעמדו של קניין רוחני 
? של הלקוחות שלכם/בעסק שלכם  

? האם העסק שלכם הינו יצרן של קניין רוחני -   

? מה העלויות? כיצד מגינים עליו -   

?מה העלויות? כיצד מפיקים ממנו רווחים -   

? האם מתאים לעסק שלכם לעסוק באסטרטגיה כזאת -   

האם העוסקים במלאכה מבינים את המשמעויות  –ואם כן  - 
? המעשיות  

חברות וקניין רוחני  –ד מיכל סגל ארנולד "ר עו"ד  



 סימני מסחר

קניין רוחני וזכויות יוצרים, חוזים, חברות, ד"עו, ר מיכל סגל ארנולד"ד  

,  הגנה על מילים –סימני מסחר 
סימנים או צלילים ,דמויות  

( ובמדינות מסוימות גם ריחות)  
על מקור של טובין או המצביעים 

.שירותים של  



 סימני מסחר

צלילים או , דמויות, מילים, ספרות, סימני מסחר הינם אותיות 
המשמשים את היצרנים או מספקי השירותים  , צירופים של אלה

כך שיזוהו על ידי , כדי לסמן את סחורותיהם או שירותיהם
  .הצרכן

רישום סימן המסחר מעניק לבעליו זכות שימוש ייחודית בסימן  
מאפשר לבעליו , או שירותים שבגינם הוא נרשם/לגבי סחורות ו

רישום  , בנוסף. לבנות לעצמו מוניטין ולהבדיל את עצמו ממתחריו
.הסימן משרת גם את הצרכנים ומונע הטעייה  

  

חברות וקניין רוחני –ד מיכל סגל ארנולד "ר עו"ד  



 דוגמאות לסימני מסחר

   

•Intel   צלילים של

חברות וקניין רוחני –ד מיכל סגל ארנולד "ר עו"ד  

http://www.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/Units/trademarks/Documents/Intel.mp3


 סימני מסחר 
אריזות וצורות מוצרים –  



דמויות -סימני מסחר   



  

?לוקאס' ורג'איך התעשר ג   



Robert Smith – The Cure 
Sean Penn as the singer Cheyenne in the movie 

 This Must Be the Place 



בלתי מעוצב/ סימן מסחר מעוצב   

 האגן דאז
 גולף

 במבה
 לחם ארז

 מטבחי אלומיניום
BRTR 
 סבתא
 לחם

TRADEMARK  
 מותג



?פירסום קודם? תקופת הגנה  
ד "ר עו"ד  

 מיכל סגל ארנולד

 חברות וקניין רוחני

שימוש ייחודית בסימן לגבי  זכות "
או שירותים שבגינם הוא  /סחורות ו

מאפשר לבעליו לבנות לעצמו , נרשם
"ממתחריומוניטין ולהבדיל את עצמו   



סימן מסחר נועד לקשר בין  * 
 יצרן לבין מוצר

הרישום טריטוריאלי *   
יש לחדשו כל עשר שנים*   
בעיקרון אפשר לחדשו לנצח*   
מוצר העושה שימוש בסימן * 

מסחר ללא רשות הבעלים נחשב 
 מוצר מפר או מוצר מזויף 

לרשויות המכס הסמכות * 
 לתפסו ולהשמידו



1924הפקודה משנת  –מדגמים   
(2018בתוקף עד קיץ )  

מדגם רשום הינו זכות קניינית במסגרתה מוענקת הגנה על עיצוב מוצר תעשייתי חדש או  
.זכות זו נועדה להקנות לבעל המדגם הרשום בלעדיות על השימוש במדגם. מקורי  

קובעת כי ניתן לרשום מדגם בגין כל חפץ או מוצר   1926פקודת הפטנטים והמדגמים 
שווק  , עיצוב או קישוט הבולט לעין ושהוא חדש או מקורי ולא נמכר, תעשייתי בעל צורה

.או פורסם בישראל לפני מועד הגשת הבקשה  

  לא ניתן לרשום מדגם בגין עיצוב מוצר המוכתב אך ורק 
  על ידי שיקולים פונקציונאליים היות שההגנה על אופן

  תפקוד המוצר או השימוש בו מוענקת במסגרת דיני
.הפטנטים  

  ,תכשיטים: דוגמאות למוצרים כשירי רישום כמדגם 
  כל, ריהוט, מכשירי טלפון, צעצועים, בגדים, שעונים

.בכפוף לדרישות הפקודה, סוגי מכשירים וכלי עבודה  

  

חברות וקניין רוחני –ד מיכל סגל ארנולד "ר עו"ד  



שנים  5 –תקופת ההגנה   
בקשה+  5+   

:  פקודת המדגמים
2018עד קיץ   

 חובת אי פירסום קודם 
רישום מדגםלפני   

? האם העובדים יודעים מה המשמעויות המעשיות  

ד מיכל סגל ארנולד"ר עו"ד  



חברות וקניין רוחני  –ד מיכל סגל ארנולד "ר עו"ד  

עיצוב מוצר המוכתב  מדגם בגין ניתן לרשום לא "
"שיקולים פונקציונאלייםידי ורק על אך   

 
 

 שוק האלומיניום
 שוק האריחים המצויירים

 ניירות טואלט



, חוק העיצובים  
2017–ז"התשע  

הגנה לעיצובים   
שנה   25רשומים עד 

(שנה עד כה 15)  
 

:חדש   
 סמכות למכס 
 לעצור מוצרים 
 מפרים

!!חדש  

 הגנה מסוימת על עיצובים לא רשומים: חדש





, זכות העיצוב מגנה על המראה החזותי של המוצר כדוגמת מתאר
מרקם או החומר ממנו עשוי המוצר, עיטור, צורה, צבע  



 מתאר של מוצר כמדגם קויניתן לרשום 

?אם אפשר לרשום כסימן מסחר מה עדיף  



זכויות יוצרים: בפעם הבאה  

  –ר מיכל סגל ארנולד "ד
אינטרנט וטכנולוגיה, קניין רוחני וזכויות יוצרים, חוזים, חברות  

חיפה 49דרך העצמאות   
048455100 

048455300פקס   
0505210755נייד   

office@segalarnold.com 


