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 ה"כסלו תשע ו"ט
 4112בר דצמ 7

 171-99-4112-118154: סימוכין
 
 

 ד העוסקים בתחום"ועו עורכי פטנטיםעם סימני מסחר מחלקת עיקרי מפגש 
 

עורכי פטנטים בתחום בין עורכי דין וו סחרמחלקת סימני מהתקיים מפגש בין ב 4511114112ביום 

 1סימני מסחר

עורכי ועורכי דין ו ,ברשות הפטנטים ממחלקת סימני מסחרואנשי מנהלה בדיון השתתפו בוחנים 

פתוח לציבור עורכי הפטנטים המפגש היה 1 ממשרדים שונים העוסקים בסימני מסחר פטנטים

, הנהלת הרשות ובהשתתפות ראש הרשות הדיון נוהל על ידי1 ועורכי הדין העוסקים בתחום

, ר אגודת עורכי הפטנטים"ועל ידי יו, מנהלת מחלקת סימני מסחר, הפוסקת בקניין רוחני, סגניתו

 1אשר ריכז את הערות עורכי הפטנטים בתחום והציגם בדיון כפיר לוצאטופ "ועו, ר מאיר נועם"ד

 

 :להלן עיקרי הדברים שהועלו במפגש

 

ערכה סקירה כללית על עבודת המחלקה והתייחסה , ענת לוי' גב, י מסחרמנהלת מחלקת סימנ

 1לנושאים ושאלות שעלו מקרב הציבור

 

 מדיניות הקשחת הבחינהמראית עין של 

הקשחת  לגבי בקרב הציבור תחושהבעמדות שהועברו כהכנה למפגש הועלתה טענה כי ישנה 

 1לא מדובר במדיניות הקשחהכי  הובהר1 לבחינת בקשות לרישום סימני מסחרעמדות בנוגע 

הנגישות לדוחות , יום בעידן האינטרנטכבעקבות זמינות המידע הודגם שאיכות הבחינה עלתה 

לאור התאמת ו , מידע שלא היה זמין בעבר ולא ניתן להעלים ממנו עין, הבחינה בארצות שונות

  ISO1לנהלי הבינלאומיות בבקשות בינלאומיות והבחינה לכללי הבחינה 

 

 בהתייחסות לפניות שמתקבלות במחלקה

ולא  (דואר/פקס/מייל)ובערוץ תקשורת אחד  להפנות שאלות ובקשות לגורם אחדיש הובהר כי 

להגיש בקשות לרישום עדיפות  נהכן צוין כי יש1 במקבילבערוצי תקשורת שונים לכמה גורמים 

 לשליחת כל התכתובות ישמש בעתיד הקרוב גם אתר הוכי  ,המחלקהאתר סימני מסחר באמצעות 

ביוני  1הוא  לשיפורים אלה היעד1 יעבור שיפור משמעותי גם נושא התשלוםכך  1עם המחלקה

4115 1 

 

 תיקים הפתוחים לעיון הציבור
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הקובע כי כל התיקים יהיו פתוחים לעיון הציבור  141/4112תשומת הלב לחוזר רשם  הפנתוה

מי שירצה לקבל בהתאם להוראות החוזר 1 4811114112החוזר נכנס לתוקף ביום 1 מרגע הגשתם

אי במקרים בהם מתבקש כמו כן 1 העתק של תיק יוכל לעשות זאת באמצעות פנייה למחלקה

 1 על מנת שלא יפורסםרשם מנומקת ליש להגיש בקשה , מסמך כלשהו פרסומו של

 

  חינתן של הבקשות הממתינות לבחינהעדכון הציבור לגבי מועדי ב

 1 הבחינה הצפוי ביחס לכל בקשהתן לעדכן באופן ספציפי את מועד הובהר כי לא ני

, שעם פרסום יומן סימני המסחר ושליחת הודעה לרשימת התפוצהתיבחן אפשרות  :עמדת הרשות

יאפשר תמונת מצב לגבי הבקשות  הדבר, תשלח גם הודעה על תאריכי הבקשות שנבחנות כעת

 1הנבחנות

 

 וחניםהפירוט וההנמקה בהודעות הב מידת

תשובה של המבקשים הדוחות באופן מלא לבמענה לטענה שעלתה כי הבוחנים אינם מתייחסים 

שוקלים בכובד ראש את כל האמור בהם ומשתדלים לתת מענה הבוחנים נאמר כי  ,בבחינה שנייה

נעשית קריאה מעמיקה 1 שהועלוליקויים במטרה להתגבר בעיקר על ה הולם לכל האמור בהם

 1 התשובה ורצינית לדוחות

 

 2791 -ב "התשל, [נוסח חדש]ת סימני המסחר לפקוד( א)8לפי סעיף ליקוי 

 הליקוימידע לגבי  אין מספיק לעיתים ומייצגיהם למבקשים הועלתה טענה מן הציבור כי 

במיוחד כשהרשות מעלה זאת 1 לפקודה( א)1על פי סעיף  בליקויבעיקר כשמדובר , שהועלה

עולה , אם במדינות אחרות לא עלה סירוב1 מדינות אחרותא הועלו בשכאלה בעוד שאלה לליקויים 

 1הז ליקויהשאלה מדוע בארץ עדיין מעלים 

 

 1 ככלל ההנחיה היא לפרט ולנמק את דוחות הבחינה: ת הרשותעמד

1 ההתייעצות הפנימית היא מרכיב חשוב בבחינה -הבחינה נעשית בהתייעצות ושיתוף של בוחנים

יובהר כי 1 ואין צורך לפרט מעבר בדוחות הבחינה ם הליקוי הוא מובן מאליוחשוב לציין כי לעיתי

ההערה 1 ואז הנימוק המפורט יופיע בהמשך ליקוי לגבי היעדר אופי מבחין לא יועלה לבדולעיתים 

 (א)1להוסיף נימוקים יותר מפורטים בעיקר לגבי סעיף  הבוחנים ישתדלו, נלקחה לתשומת הלב

 1לפי העניין, לפקודה

 

- דרישת התייצבות מצהיר בהליכים חד צדדיים

במיוחד , הועלתה טענה כי הדרישה להתייצבות מצהיר בהליכים חד צדדיים היא דרישה מכבידה

בתצהיר בהליכים חד צדדים על המצהיר  הוצע להקל1  כאשר מדובר בתצהירים בעלי אופי טכני 
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הליך עלויות בהקשר זה עלה נושא  Video Conference1ולהעביר אליו שאלון או לאפשר , טכני

 1 לעומת במדינות אחרות הגשת בקשה לרישום סימן בישראל

הוצע כי במקרים בהם המבקש רוצה פטור מלהתייצב לדיון תוגש בקשה מתאימה לפני הדיון 

  1בנימוק כי מדובר בתצהיר טכני

 

ליך חד צדדי מתן תצהיר בה1 149 ג1חוזר רשם ממפורטת בדרישת ההתייצבות  :עמדת הרשות

במקרים בהם מדובר בתצהירים מהותיים או 1 יזכה למשקל רב יותר אם המצהיר יתייצב לדיון

בחוות דעת מומחים יש חשיבות להתייצבות ולאפשרות לשאול את המצהיר את השאלות 

לאי התייצבות עשויה להיות משמעות לעניין המשקל שיינתן לתצהיר או לחוות הדעת 1 הדרושות

ניתן להגיש תצהיר של הנציג בישראל במקרה בו מדובר  1לשיקול הדעת השיפוטי וזאת בהתאם

באחריות המייצג לשקול מהו תצהיר מהותי ומהו תצהיר בו נתונים טכניים 1 בחברה בינלאומית

 1 לאי הופעת המצהיר לא תהיה השפעה על משקל הראיותלדעתו של המייצג בהם  בלבד

אולם יש להביא , (ועידת וידאוכגון )ל מול מבקש יישקלו אפשרויות טכנולוגיות לביצוע תשאו

 1 האמור בחשבון גם את עלויות השירות

 

 2791, לתקנות סימני המסחר 98קנה עריכת חיפושים לפי ת

החיפוש 1 חיפוש בזמן הבחינההחשוב יותר למבקש מהמוקדם החיפוש לפעמים  כיהועלתה טענה 

במהלך ים תלעי1 לרישום ולהגיש בכלל האם שפיע על בחירת הסימן ועל ההחלטהיכול לה

מבוצע חיפוש אחר שמעלה ציטוטים אחרים המבטלים את ערכו של החיפוש  הבחינה המהותיתה

 1 תשומת לב גדולה יותר לעניין זה ןתיהמחלקה תהוצע ש1 המוקדם

 

הוראות נהלי החיפושים חודדו 1 המשמעויות של חיפוש שאינו איכותי ברורות :הרשותעמדת 

 1  החיפוש יהיה דומה כמה שיותר לחיפוש שנעשה בזמן הבחינהכך ש, ודכנו באתר בהתאםוע

1 המטרה היא לצמצם את התהליך  -בשל תשלום ביתר בגין עריכת חיפושים בנוגע להחזר אגרות

בין סוגים לגביהם נתבקש  מלאה חפיפהכדי למנוע  קשוריםסוגים  תטבלאנו ממליצים להשתמש ב

הבוחן  1אם החפיפה אינה מלאה יש לשלם עבור כל סוג בנפרד, למת אגרה אחתמשולגביהם חיפוש 

ניתן לבצע חיפוש אחד במידה 1 לא יכול לבצע חיפוש עד שלא תשולם אגרה עבור כל הסוגים

האסמכתא  לשם כך נדרשת -הקשורים שאינם חופפיםמעוניין בסוגים אינו והמבקש מודיע כי 

 1 הכתובה לכך

 1כל סוגגין מבוצע בהתשלום  -חיפוש לגבי דמות1 פושים מילולייםכל האמור בנוגע לחי

ל ולא באמצעות פקס או נייר כיוון שכך החיפוש "מומלץ להגיש בקשות לחיפוש באמצעות דוא

פעמים רבות מדובר בחיפוש דמויות והחיפוש יהיה 1 במחלקה יופנה לגורמים האחראים על כך

 , בכל שאלה או בקשה בנוגע לחיפוש שנעשה(1 לא בפקס)הדמות תוגש בצורה ברורה יעיל יותר אם 

 1 לפנות לבוחן שביצע את החיפושיש 
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Global Brand DataBase 

כל סימני המסחר הישראלים WIPO 1 -הפעילות ביותר בתחום הזה במרשות הפטנטים היא אחת 

מנהלת המחלקה הציגה את מאגר סימני המסחר Global Brand DataBase 1 -מועברים ל

בגלל פילטרים  חיפוש במנוע זה נותן יתרון לעומת חיפוש במאגר מקומיWIPO 1הבינלאומי של 

על ידי העלאת דמות וחיפוש  ניתן לחפש דמויות -לדוגמא1 חיפוש המקומיהשאינם קיימים במנוע 

יש מדינות שלא מעדכנות באופן תדיר ולכן 1 הרשות שולחת כל שבוע מידע למאגר1 דמויות דומות

 באותה מדינה גם לגבי סימנים לאומיים בדוק ספציפית אם יש מדינה שמעניינת במיוחדכדאי ל

א יעיל נשקול לשלבו באתר צאם יימ ,כרגע אנו בודקים את הכלי1 וגם לגבי סימנים בינלאומיים

 1שלנו

 

 בות עם המחלקה בבקשות בינלאומיותאופן התכת

כי ביחד עם הודעה  במחלקה הבקשה קבלת בקשות בינלאומיות נשלחים ברגע שמתקבלת יאישור

אנו שוקלים לשנות את הנוהל של אישורי הבקשות כך שיוחלף אישור WIPO 1 -תועבר ל הבקשה 

יותר רבה שהוא הנתון בעל חשיבות   WIPO -בקבלת הבקשה באישור במחלקה הבקשה קבלת 

 Madrid Real-time Status)) באתר המשרד הבינלאומילבדוק למבקש יש אפשרות 1 למבקש

 1 עיכוביםייתכנו אולם גם שם  ,WIPO reference))סימוכין פנימי ' נקלטה ויש לה מסשהבקשה 

משלוח הודעה 1 עלה כי גם אישור קבלה אוטומטי על הגשת הבקשה הוא בעל משמעות למבקש

 1 אחת לא בהכרח נותן מענה

בת דואר שגוייה או כתוצאה מכתו עלה כי ישנן הודעות על פגמים שלא מגיעות למבקשבנוסף 

טופס הבקשה הבינלאומית ב יש להזין שכדי למנוע בעיה זו הרשות ממליצה1 בעיות ברשות הדואר

- MM2  2בסעיףd  1 כדרך ההתקשרות עם המשרד הבינלאומי ל של המבקש"כתובת דואאת 

 

זאת 1 ת דין הקדימהש בקשות עם דין קדימה סמוך למועד פקיעיהגעדיף שלא ל: עמדת הרשות

לעיתים פרטים לא מלאים , ודבר זה לוקח זמן, MM2בטופס כל הפרטים יוון שיש צורך בבחינת כ

תאריך דין ששת החודשים משיכול לחרוג מ, גורמים לדחיית מועד קבלת הבקשה הבינלאומית

 1חשוב כי המבקש לא יחכה לרגע האחרון בהגשתןלכן 1 הקדימה 

יודגש 1 המבקשים נוטים לחכות עד לרגע האחרון למענה1 ליין במענה להודעה על פגמים-יש גם דד

לבחון את  ההרשות צריכשמכיוון WIPO 1 -הקליטה בכי המועד האחרון למענה הוא מועד 

אר בקבוק ייתכן מצב בו תהיה ובמקרה של צו ,מדובר בבחינה מהותית ,התשובה שהגיש המבקש 

 1 חריגה מהמועדים

 :המלצות לשימוש במערכות המידע של המשרד הבינלאומי
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הסימוכין הפנימי של המשרד ' ניתן לקבל את מס MRS ((Madrid Realtime Status -ב

עד שמונפק עם הגשת הבקשה ונשלח אלינו , זהו נתון חשוב מאוד: .office ref -ההבינלאומי 

כל עוד אין את IRN 1שוב עד להנפקת זהו החיווי על הגשת הבקשה והנתון ח1 מכןשבוע לאחר כ

 e-payment1 -בכרטיס אשראי באמצעות ההנתון לא ניתן לשלם 

 

  1שהבקשה התקבלה ברשותבמעבר להגשת מקוונת יינתן חווי ין שצו

נשמח . 1122בנוגע לפרוטוקול מדריד בשנת   WIPOהרשות שוקלת לערוך סמינר בשיתוף עם

 .שרצוי לכלול בולקבל הערות מהציבור בנוגע לנושאים 

 

 סימני מסחר – 21121122תאם לחוזר הבהרות לגבי שינויי שם וכתובת בה

אחר מיופה כח מגיש בקשות חדשות באמצעות , בקשות/לקוח קיים בעל סימניםבמקרים בהם 

אלץ מיופה הכח החדש להגיש את הבקשות עם כתובת לא נכונה כיוון נ, והלקוח שינה את כתובתו

עוד נשאלה השאלה מדוע לא ניתן לבצע 1  פ זהה1תוח לקוח חדש עם מס חשאין באפשרותו לפ

תעודכן , ברשות האוכלוסין/ברשם החברות למשל אם עודכנה הכתובת, העברת מידע בין רשויות

 1הכתובת אוטומטית במחלקה

1 עם הגשת בקשה לשינוי כתובת עבור סימן אחד משתנה הכתובת עבור כל הסימנים, בנוסף

 ?תן לאפשר הגשת בקשות לרישום סימן חדש וכבר לשנות את הכתובת באופן מקווןהשאלה אם ני

 

לגבי הגשת בקשות חדשות באינטרנט ללקוח שכבר נמצא במאגר עם כתובת : עמדת הרשות

יש לפנות 1 לקוח הקיים במערכתעבור לא ניתן ליצור לקוח חדש  - לגבי לקוחות ישראלים - אחרת

ורק אז (1 ניתן גם לפנות בבקשה דחופה לשינוי הכתובת)לתקנות  52לעדכון הכתובת לפי תקנה 

 1הדבר בצורה מקוונת מתאפשרכרגע לא , או להגיש אותם במקביל במייל, להגיש את הבקשה

 כרגע אין העברת מידע בין הרשויות ולכן יש צורך לבצע את השינוי ישירות במחלקה ,כמו כן

 1בהתאם לתקנות

 

 תים לעבריתמנהל הטובין והשירו שיתוף פעולה בשיפור תרגום

במיוחד לגבי פרטות  ,משאבים מהלקוחותוזמן גוזל כי ביצוע תרגום טענה מקרב הציבור ה תעל

תהליך הבדיקה אורך זמן גם אצל הלקוחות וגם אצל הרשות ובסופו של דבר בקשות 1 ארוכות

רות וזה אינטרס כמו כן נוצרת אי בהי1 אלה מופלות לעומת אלה המוגשות במשרד הבינלאומי

למשל על ידי תיקון טפסים ) כגון באמצעות תיקון התקנות, משותף למנוע את ההכבדה המיותרת

מעבר לחובה להגשה בעברית כשפה רשמית יש תקדימים 1 (שהרשם מוסמך לבצע באישור השר

 1 פטנטים באנגלית כמו שנהוג במחלקתלשימוש 
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1 המבקש מסתמך גם על צדדים שלישיים1 יבורמכבידות על הצ -117/4111ההוראות שבחוזר רשם 

לעיתים נתקלים ביומן בתרגומים 1 ולוגייםבמיוחד בנושאים טכנמקשה התרגום של הפרטות 

שלא , כי הנוסח האנגלי הוא הקובעעה הודאת האם ניתן יהיה להכניס הוצע ש1 שאינם תואמים

שות לרישום סימנים בישראל הגשת בקנטען כי 1 זה ייצור איזון (117/4111בחוזר רשם כאמור )

הוזלת עלויות רישום סימן בישראל תתאפשר אם לא נאלץ 1 בשל הצורך בתרגום, בין היתר, יקרה

 1 לתרגם את פרטת הסימנים

 

1 מתאיםלא תמיד במנהל הטובין והשירותים  המונחיםתרגום אנו מודעים לכך ש :עמדת הרשות

במקרים של תקלות ותרגומים שגויים 1 לשפרומשתדלים עבר סמכנו על חברת תרגום והיום אנו ב

 1אנו מבקשים כי תפנו אלינו, או חסרים

והיקף מאגר המידע גדול  goods and service manager -המחלקה משקיעה משאבים רבים ב

נשמח ליוזמות 1 ניתן לראות שם גם אם יש הגדרות כלליות שאין המחלקה מקבלת1 מאוד

תרגומי סיווגי סחורות וטיוב מאגר המידע הקיים ככל שהציבור ורטל לגבי מהציבור כגון הקמת פ

 1ניזום מאמץ שכזה יחד עם הארגונים הרלבנטיים1 רואה ערך בכך

אין הרשות מוצאת לנכון לשנות מדרישת  1תרגום גם נעשה במדינות אחרות ואנחנו לא חריגים

 1פרטה בעברית בבקשות לאומיות

 

 :נושאים נוספים שעלו במפגש

 

הועלתה שאלה האם ניתן לשלוח את דוחות הבחינה  -ל"וחות בחינה בדואקבלת ד -

זאת בגלל שהמכתבים לא תמיד מגיעים , בדואר רשום או בכל דרך יעילה יותר/במייל

 1ליעדם באמצעות הדואר

בעתיד כשתהיה 1 ל למי שמבקש"הדוחות נשלחים בדוא, במקרים מיוחדים :ת הרשותעמד

מי שיבחר באופציית , ת שייכנס בקרוב לשימוששירו, הגשת מסמכים אלקטרונית

 1התכתבות במייל יוכל לקבל את כל התכתובות במייל במקום בדואר

בתגובה 1 עוד נשאלה שאלה האם ניתן לקבל אישור על קבלת מיילים שנשלחים למחלקה

 1ין שזה הנוהל היום וכך אנו פועלים ממילאלכך צו

שובה לדוח בחינה לא ניתן לראות את גם לאחר הגשת ת -סטטוס בחינת בקשהחיווי  -

כשבחינה נבחנת בחינה ראשונה הסטטוס שלה אמנם 1 הסטטוס המעיד על כך במערכת

אך כל עוד יש התכתבויות במסגרת בחינה שנייה אין חיווי " בחינה שנייה"משתנה ל

או  וס נוסף לצפייהנתבקש להוסיף סטט1 למענה לדוחות הבחינה תשהייתה התייחסו

 1 לשפר את מעקב המבקש אחר בקשתועל מנת  ,יך הטיפול בבקשההוספת תאר
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אנו שוקלים לפתוח את תיקי הבקשות לעיון הציבור כפי שנעשה לגבי : עמדת הרשות

במקביל נבחן את משמעויות הצגת המידע האמור במסגרת מגבלות מערכות 1 פטנטים

  1המידע של הרשות

למשל  -לפקודה 17על פי סעיף  ויליקל נוספיםדוחות בחינה בהם מועלים ליקויים  -

במקביל להעלאת ליקוי לפי  לפקודה (9)11או ( 11)11 -ו( א)1 פיםהעלאת ליקויים לפי סעי

טרם נקבע אם הסימן ב, מול הפוסק הדבר גורם לליטיגציה דו צדדית1 לפקודה 49סעיף 

 1 כלל כשיר לרישום

הסימן לרישום ם לגבי כשירות עד לבירור הליקויי 49על פי סעיף הוצע כי יושהו ההליכים 

 .49בחינה מהותית לגבי כל אחד מהסימנים לפני קיום הדיון לפי סעיף  שתבוצע או

בכל מקרה בדוחות בינלאומיים יש להעלות את כל הליקויים בתחילת  :ת הרשותעמד

לגבי יתר הבקשות 1 חודש לא ניתן להעלות ליקויים חדשים 11וזאת כיוון שבחלוף  הבחינה

 1 בימים אלהנמצא בבדיקה ירות ידועה והנושא אי הבה

עלתה שאלה האם במסגרת העבודה במקוונת החדשה יידרש  -שימוש בכרטיס חכם -

כרטיס חכם נוסף או שניתן יהיה לעשות שימוש בכרטיס החכם בו עורכי דין עושים 

  1סוכם כי הרשות תבחן את הנושא1 המשפט-שימוש למול מערכת נט

הקשחת עמדות בנוגע לאישור הסכמים ישנה בשנים האחרונות ש נטען -הסכמי דו קיום -

צריך להסביר להם שגם אם יגיעו להסכם דו , מול הלקוחות זה יוצר בעיות1 בין צדדים

אולי במקרים בהם סימנים חיים בדו הוער כי 1 יש סיכוי שהרשם לא יאשר אותו, קיום

שראלי קטן ולא ניתן ליישם כן עלה כי השוק הי1 יש מקום ליותר גמישות, ל"קיום בחו

 1את ההסכמות שהוגשו במדינות זרות בישראל

יש לזכור שיש  1 כל מקרה לגופונבדקים ב אין הקשחת עמדות ו ההסכמים :ת הרשותעמד

מובהר כי העובדה  1אינטרס נוסף מעבר לאינטרס של הצדדים והוא האינטרס הציבורי

ה כי שקלו את האינטרס הציבורי שהצדדים הגיעו להסכם באמצעות גישור אין משמעות

ורישום של   ADRיתקיים כנס בנושא  22.21.1129יום  בבהקשר זה הוזכר ש 1בתהליך

  .הציבור מוזמן, בלשכת המסחר בתל אביב סימני מסחר

 האופי המבחין של הסימןלביסוס הוכחות  ותנדרשבמקרים בהם  -הוכחת אופי מבחין -

גם במקרים 1 להנחות לגבי מה חשוב להדגיש האם ניתן -( המוגשות באמצעות תצהיר)

 1 לא תמיד מאושר הסימן -להוכחת האופי המבחיןעומדים בקריטריונים נראה כי בהם 

 (ב)1הוכחת אופי מבחין על פי סעיף  דף הוראות בנושאהופנתה תשומת לב הציבור ל

 1יחד עם זאת הודגש שכל מקרה נבחן לגופו בהתאם לנסיבות1 לפקודה

של פסיקת הוצאות בהחלטות שונות באופן יש שוני גדול נטען כי  -ותסיקת הוצאפ -

   1שוניםהפוסקים ה

 1ואנו פועלים לפיו, יש חוזר רשם בנושא: עמדת הרשות


