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 מ"פסקול טכנולוגיות מתקדמות בע :תהמבקש

   זאב קוצרבאמצעות  

 
  .Gateway Inc : המתנגדת

 'לויט ושותכ זליגסון גבריאלי "בבאמצעות 
  

  

  

  ה  ח  ל  ט  ה
  

 רקע עובדתי  .א

תכנים למפעילים המרת שירותי המוכרת שירותים סלולריים וא חברה המבקשת הי .1

 143745 מספר ,שבפניילרישום סימן המסחר את הבקשה  .סלולריים בישראל

“GateWave” , תוכניות ;  לגבי תוכנות מחשב2000 בנובמבר 9הגישה המבקשת ביום

 9ולם בסוג הכלולים כ) מחשבידי המופעלות על (תוכניות מוקלטות ; מחשב מוקלטות

העיצוב הוא בכתיבת אופן כאשר , הסימן מעוצב"). הסימן המבוקש"או " הבקשה: "להלן(

בקשה כוללת ה, בנוסף. ”GateWave“:  באותיות גדולות באופן הבא’W‘ - ו’G‘האותיות 

 GATEרישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה "לפיה הודעת הסתלקות 

 במאי 31ם להתנגדויות ביום הסימן המבוקש קובל ופורס ."אלא בהרכב הסימן, בנפרד

2002.  

 משנת  מחשב החלמוצרישל מכירה ושיווק , עוסקת בייצור ,.Gateway Inc, המתנגדת .2

, )לא מעוצב (”GATEWAY 2000“ 81748בבעלותה סימן מסחר רשום מספר . 1985

הסימן : "להלן (1995  בפברואר21 ונרשם ביום 1991 בדצמבר 4שהוגש לרישום ביום 

“GATEWAY 2000(.  ל הודעת הסתלקות לפיהוכול, 9הסימן נרשם לגבי מחשבים בסוג ,

  

  התנגדות לרישום סימן מסחר

 ”GateWave“ 143745 מספר

 )מעוצב(
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אלא , 2000 ובמספר GATEWAYסימן לא ייתן זכות לשימוש ייחודי במילה הרישום 

 . בהרכב הסימן

,  לרישום הסימן המבוקשהודעת התנגדותהגישה המתנגדת  2002 באוגוסט 19ביום  .3

טענות דמיון בין הסימן תוך העלאת , GATEWAY 2000,  על סימנה הרשוםבהסתמך

 .המבוקש לסימנה

 בקשות שלושהגישה המתנגדת , הבקשה לרישום הסימן המבוקשתאריך הגשת לאחר  .4

ואלה " ) המתנגדתשל  וספיםהנה סימני: "להלן( אשר קובלו, מסחרלרישום סימני נוספות 

הוגש לרישום ביום אשר , )לא מעוצב (”GATEWAY“, 151571סימן מסחר מספר : ןה

,  היקפי למחשביםלגבי מחשבים וציוד, 2004 בינואר 4  ונרשם ביום2001 באוגוסט 16

סימני לפקודת  16סעיף כי הסימן נבחן וקובל על סמך  ,כבר כאן אציין. 9הנכללים בסוג 

במהלך שהוגש ר  ועל סמך תצהי,")הפקודה: "להלן (1972- ב "התשל] נוסח חדש[המסחר 

מסחר מספר ההמתנגדת בסימן על ידי על רכישת אופי מבחין ובו מוצהר , בחינת הבקשה

151571. 

לא  (”GATEWAY“, 169069סימן מסחר מספר הסימן השני שהוגש לרישום הינו  .5

 ונרשם 2003 בדצמבר 11 ביום , לאחר הגשת הודעת ההתנגדותאשר הוגש לרישום, )מעוצב

מצלמות , מצלמות דיגיטליות, ידוחזקות במצלמות וידיאו המלגבי , 2005  בפברואר6ביום 

עזרים אישיים דיגיטליים , MP3נגני , נגני תקליטורים, וידיאו ורשמקולים דיגיטליים

הבקשה לרישום ; 9הנכללים בסוג . התקני מחט גישוש ומצביעי לייזר, ומקלטי טלוויזיה

 שהוגשה ב"קשה לרישום סימן מסחר בארה על דין קדימה של בהכמסתסימן מסחר זה ה

 .2003 ביולי 17ביום 

 ”G GATEWAY“, 160115סימן מסחר מספר בקשה לרישום לבסוף הגישה המתנגדת  .6

לגבי מחשבים וציוד , 2004 בפברואר 3 נרשם ביום אשר, 2002 באוקטובר 27ביום , )מעוצב(

, מצלמות דיגיטליות, DVDנגני , MP3נגני , נגני קומפקט דיסק, היקפי למחשבים

תקליטורים הכוללים הקלטות של תרגול , עזרים אישיים דיגיטליים, טלפונים אלחוטיים

 הסימן .9מקלטי טלביזיה הנכללים בסוג , בלימודי בתחום של מחשבים ותוכנות מחש

עיצובה אשר ,  בפניםG כתם שחור עם האות כשמשמאלה GATEWAYכולל את המילה 

 : ךוהוא נראה כ, ור הפעלהכפתשל סימן  גםכולל 
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ביום ב "דין קדימה בבקשה לרישום סימן מסחר שהוגשה בארהגם בקשה זו מסתמכת על 

 . 2002 במאי 14

 3ביום . יההמפרט את טענות, ם המתנגדתהוגש כתב טענות מטע 2002  בנובמבר14ביום  .7

המתנגדת הגישה את . ב טענות מטעם המבקשת הוגשה הודעה שכנגד וכת2003ביולי 

 באפריל 14מטעם המבקשת ביום הוגשו איות שכנגד רו ,2003 בדצמבר 14ראיותיה ביום 

2004.  

 בצירוף בקשה לצרפו, ר אבי ווסר"דשל  נוסףתצהיר הגישה המבקשת  2004 ביוני 29יום ב .8

בהחלטה מיום זו נדחתה בקשה  ואולם, 2004 באפריל 14גשו קודם לכן ביום לראיות שהו

מהווה חלק מחומר הראיות והוא אינו , הוצא מתוך התיק התצהיר .2004ט  באוגוס10

 .בפניהמונח 

 במרץ 20ביום התקיים  בלשכת הרשםדיון ו רה על הגשת ראיות בתשובההמתנגדת וית .9

  . מטעם הצדדיםל פהסיכומים בענערכו אשר במהלכו , 2005

 טענות המתנגדת  .ב

ל לכתחת המשווקים , מוצרי מחשבבעושה שימוש נרחב בישראל וברחבי העולם תנגדת המ .10

במהלך השנים רכשו . ומשקיעה משאבים רבים בפרסום וקידום מכירות מוצריה, סימניה

 .רב צרכניהמוניטין אדיר בקסימניה של המתנגדת 

, ית ופונטיתמבחינה ויזואל ,סימני המתנגדתלעד כדי להטעות דומה  ,הסימן המבוקש .11

 ם אף מתייחסים לאותסימני המתנגדת והסימן המבוקש ,לפקודה) 9(11כלשון סעיף 

 .אינו כשיר לרישוםהסימן המבוקש לפיכך  .הטובין

רישום הסימן מנוגד לתקנת , בשל הדמיון המטעה בין סימן המבקשת לסימני המתנגדת .12

 . לפקודה) 5(11כקבוע בסעיף , הציבור

רישום הסימן יש בלפיו ,  לפקודה)6(11תנגדותה מוצאת המתנגדת בסעיף בסיס נוסף לה .13

  . משום עידוד תחרות בלתי הוגנת במסחר והטעיית הציבורהמבוקש 

, הדמיון בין הסימניםומשום ,  האדירה של סימני המתנגדתההצלחה המסחרית עקב .14

נדרש על פי סעיף כ, חיןהסימן המבוקש נעדר אופי מב, המבוקש וסימני המתנגדתהסימן 

 . לפקודה)א(8

ולכן , סימניה של המתנגדת עונים להגדרה של סימן מסחר מוכר היטב על פי הפקודה .15

 אינו כשיר לרישום על פי, הדומה לסימני המתנגדת עד כדי להטעות, ן המבוקשהסימ

 . לפקודה) 14(11-ו) 13(11סעיפים 
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  טענות המבקשת  .ג

למפעילים ון מהאינטרנט לפלאפת תכנים רמוהלריים מציעה שירותים סלוהמבקשת  .16

 אינהגם ולפיכך , רגל תדריס למתנגדת אין בוו, ומצםמסוים ומצשוק זה הוא . סלולריים

 .וכרת בו כללידועה ומ

כמו גם למושגים נוספים כגון , אלא מכוון,  אינו מקרי”GATEWAY“הדמיון למושג  .17

“WAP GATEWAY”, “OFF GATEWAY”. יםכמושג, ם עצמים הוא למושגהדמיון 

שימוש שעושה בהם לולא , ום בו פועלת המבקשתרלוונטית בתח משמעות י בעלייםטכנ

  . המתנגדת כסימני מסחר

הסימן אינו מוסיף למוניטין  ”GATEWAY“סימן הדמיון בין הסימן המבוקש ל .18

שוק לח ב אינה בעלת שם מוצהמתנגדתוהואיל , הוא גורע ממנו ,פךואף לה, המבוקש

 .המיועד לה

שבין הקשר היחידי .  חומרה ולא לתוכנהמוצריל ישראלהמתנגדת מתייחסים בל סימני לכ .19

. המלמדות כיצד ללמד תוכנות מחשב, לומדותב מתמצה, תוכנותעסקי המתנגדת ובין 

 . טובין המבקשתבתחום זה אין קשר ל

 

 ראיות הצדדים  .ד

, המתנגדת, Gateway בחברת מנהל, סוןוויפיליפ דתנגדת הוגש תצהירו של מר מטעם המ .20

 :המצהיר כדלקמן

, ציוד היקפי למחשבים, מחשביםמוכרת ומספקת , משווקת, מייצרתהמתנגדת   .א

ולחינוך בתחום לתעשיית המחשבים תוכנות מחשב ושירותים למיניהן 

 - וGATEWAY בסימני המסחר בוהכל תחת ובשימוש נרח, המחשבים

GATEWAY 20001985ז שנת  מא . 

חבילות תוכנה , וניידיםשולחניים בין היתר מחשבים מוצרי המתנגדת כוללים   .ב

 .לתצהירקטלוגים של המתנגדת צורפו . שירותי אינטרנט ועוד, וחומרה

ציוד רשתות שפורסמו תחת  ,ניידים, שולחנייםבקטלוגים מוצגים מחשבים 

 אותן םירותים למיניהש,  ומדפסות של חברות זרותתוכנות, סימני המתנגדת

 .'וכומציעה המתנגדת 

, ישראלביניהן , המתנגדת רשמה את סימניה במדינות רבות ברחבי העולם  .ג

, גרמניה, צרפת, באיחוד האירופאי, דנמרק, סין, קנדה, אוסטריה, אוסטרליה

ב והרשימה "ארה, אנגליה, נורבגיה, ניו זילנד, מקסיקו, מלטה, קניה, יפן, יוון

מדינות הסימנים ברישומי . נה עוד מדינות רבות מעבר למפורט לעילמושהוצגה 
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נרשמו וחלקם ,  מעוצביםחלק מהסימנים שנרשמו היו.  לתצהירצורפו בנספחים

 . 1991שנרשם הוא בשנת הסימן המוקדם ביותר כאשר , כטקסט לא מעוצב

ם על ידי אמצעים מגוונים  בפרסויםרבכספים ומשאבים משקיעה המתנגדת   .ד

אירועים ותערוכות , מודעות ופרסומים בעיתונות, רדיו, דוגמת טלביזיהל

בין  ,בכל שנה, השקיעה המתנגדת,  בתצהירעל פי הנתונים המוצגים. וכדומה

 1997בין השנים , ובכל שנה,  בפרסוםעשרות מיליוני דולרים 1996- ו1991השנים 

 . בפרסוםמאות מיליוני דולרים - 2002- ו

המתנגדת חסות למשחקים באולימפיאדת נתנה , סום שערכהמסעות הפרבין   .ה

 The Gateway“ יםאשר נקרא, ב" בארהים גולף מרכזייאירוע וכן ל2002חורף 

Tour” ,שכתובתו , אינטרנטאתר עבורם הוקם אשר ו, נערכים במשך כל השנהה

מלאה ה ה בחסותאתר זה מופעל. com.thegatewaytour.www בשם המתחם

 . תדפיסים מהאתר צורפו אף הם כנספחים. של המתנגדת

חבי העולם בהיקפים רב ים תחת סימניהמשווקים ונמכרהמתנגדת מוצרי   .ו

עומדות בכל  של המתנגדת מכירותיה,  בתצהירמנתוני המכירות שהוצגו. נרחבים

ת השנתיים של "הדוחו . דולריםמיליארדי על 1992-2002ים שנה בין השנ

 . נספחים צורפו כ1998-2002המתנגדת בין השנים 

טלפונים וטלפונים בכלל זה , משווקת המתנגדת מוצרים נוספים, מלבד מחשבים  .ז

מצלמות , כבלים חשמליים למיניהן, שלטים רחוקים, מגברים, יםסלולרי

 . ועודMP3נגני , דיגיטליות

, מכירותיהנתוני . 1990בישראל משנת וכרת מחשבים תחת סימניה המתנגדת מ  .ח

 עומדים על מיליוני 1995אשר החל משנת , מציינים סכומי מכירה, כפי שהוצגו

 . דולרים בשנה במגמת עלייה

ף  אל200-למעלה מכה לוז ,www.gateway.com ,המתנגדתהאינטרנט של אתר   .ט

 מרכזי לימוד 400- למעלה ממפעילה המתנגדת, ובנוסף לכך, מידי יום מבקרים

 . ב"ארהרחבי  הממוקמים ב,והדרכה במחשבים ובתוכנות

ראשונים  הומדורג בין המקומות זוכה להכרה נרחבת ,Gateway, סימן המתנגדת  .י

 America’s Greatest“ב שפורסמה בעלון "רשימת המותגים המובילים בארהב

Brands, Volume 1” , ואף נכנס להגדרות מילון“The Computer Glossary” .

 . צורף כנספח דף מהמילון

 : המצהיר כדלקמן,ל המבקשת"מנכ, זאב קוצרמטעם המבקשת הוגש תצהירו של מר  .21

ונחשבת לאחת מהחברות החלוצות והמובילות , 1998המבקשת פועלת משנת   .א

 .תחום האינטרנט הסלולריבעולם ב
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סכומי הפרסום שמושקעים על ידי . ראיות שהוגשו מטעם המתנגדת מטעותה  .ב

גובה , בנוסף. נלאומיכאשר מדובר במותג ביבפרסום אינם גבוהים המתנגדת 

 . ד על הצלחת מיתוג סימני המתנגדת מעיוסום אינההשקעה בפר

, תשהוזכר על ידי המתנגד, ”America’s Greatest Brands, Volume 1“העלון   .ג

במדידות אובייקטיביות כגון , לעומת זאת. פועל בתשלום ואינו אובייקטיבי

“Business Week” ,2002 בשנת  המובילים ביותרמותגים 100 רשימת פרסםש, 

 .העלון צורף כנספח. ימן המתנגדת כמותג כלל לא מופיעס

הגדולות של ל "הבינחברות  ה1,000דת אינה מופיעה אף ברשימת המתנג  .ד

“Business Week” בשנת , למרות שהופיעה בה בעבר, 2003 שפורסמה בשנת

 . צורף אף הוא כנספח2003ון משנת העל. 1997

שצרפה , Gateway הכוללת את המתנגדת תחת הערך אף ההגדרה במילון  .ה

, בתחום המחשביםוהמדובר הוא במילון הואיל ,  טבעית,המתנגדת לראיותיה

כפי שבוודאי מופיעות , תופיע בו, העיקרישזהו שוקה , וסביר שהמתנגדת

הפירוש המילוני של כי , אף באותה הגדרה ניתן לראות, בנוסף. מתחרותיה

חיפוש באנציקלופדיות אחרות אינו מעלה  .מתנגדתהשם  מופיע קודם ל,המושג

תדפיסים מאנציקלופדיות עם הערך . Gatewayהמתנגדת תחת הערך את 

Gateway  ספחיםצורפו כנכמושג בלבד . 

, אולם יש לציין כי הדמיון הוא למושג עצמו,  הוא מכווןGateway הדמיון למושג   .ו

לא , מאידך. תר במושג רלוונטי לתחומה של המבקשוהוא טבעי הואיל ומדוב

מה , כשם המתנגדת, ”GateWave 2000“ביקשה המבקשת לקרוא למותגה 

 .הידמות למתנגדתסיון לישבאמת היה מעיד על נ

הם אינם משווקים את אותם . קי הצרכנים של המתנגדת והמבקשת שוניםווש  .ז

 גם נציג  אישר,לטענת המצהיר, עובדה זו. ואינם פונים לאותו קהל יעדמוצרים 

 .הירו קודם לעריכת תצבבירור שערך,  בפני המצהיר עצמומטעם המתנגדת

 

 משקל הראיות שהוגשו  .ה

 :  לפקודה קובע67סעיף  .22

 לגבות עדות בעל פה, נראה לו הדבראם , רשאי הרשם"
וכן רשאי הוא , כאמור בנוסף לראיהבמקום ראיה שבכתב או 

   ".גדלהרשות שהמצהיר ייחקר חקירה שכנ
  
  .]ש.נ, ההדגשה אינה במקור[

  

 עשה שימוש בסמכות זו של הרשם והסדיר הן את דרך התייצבותם של 24. ג.חוזר רשם מ .23

 והן את הרשות הניתנת במסגרת זימון , בנוסף לתצהיריהםפ"עדים לצורך גביית עדות בע
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. לחקור חקירה שכנגד באופן הדומה מאוד להסדרים הקיימים בסדרי הדין האזרחיזה 

הסדרה זו היא הסדרה כללית ותורמת הן לשוויון בין הגורמים השונים המופיעים בפני 

 . הרשם והן לוודאות וליציבות סדרי הדין

וזאת , מטעם המתנגדת לחקירה, מר פיליפ דיווסון, א התייצב המצהירל, למרות האמור .24

מהלך ב. שנשלחו ללשכה, חלקן מטעות, דעותבניגוד להחלטות שניתנו ולאחר מסכת של הו

הדיון אף הוסיפה המתנגדת וטענה לעצם תוקפו של חוזר הרשם ולסמכות שהייתה לרשם 

 . להוציאו

 יישאר בתיק בתנאי תצהירו של מר דיווסוןלכך של המבקשת " הסכים מנכבמהלך הדיון .25

לחוקרו חקירה מנות דהז למבקשת נהכי לא נית, תילקח בחשבון העובדהשלעניין משקלו 

תה להצהיר על חוזר הרשם כלא חזרה בה המתנגדת מבקש, לאור דברים אלה. שכנגד

 .תקף

החלטה  ניתנה 2005 במרץ 10ניתנה ביום כי מכל מקום בתיק זה , בשולי הדברים אעיר .26

רה כך שחובתו להתייצב לא הייתה קשו, הוריתי לעד מטעם המתנגדת להתייצב לדיוןובה 

כי למרות מחדלה זה , אולם ראוי בעיני.  של חוזר הרשםכל עיקר לתקפותו או אי תקפותו

אשר על . צויות בפנימלכלל הראיות ה, אם כי פחות כאמור, יינתן גם משקל, של המתנגדת

 שדרוש בעניינו , אני ממשקל ראיות המתנגדת רק במקום בו התעורר בפני ספקכן מפחית

עמיד בספק או להבהיר את מהות או שסברתי כי חקירה נגדית יכלה לה, הסבר או פירוט

 . האמור בתצהיר

 סימניה הנוספים של המתנגדת  .ו

סות בסאשר מת, לתה המתנגדת מספר טענותהע ”GateWave“ כנגד בקשת רישום הסימן .27

 .  של המתנגדתסימניה הרשומיםכלל בין הסימן המבוקש ל הטעיהדמיון ועל 

ככל שהם , יםיהאירועים הרלוונטהרצף הכרונולוגי של  את  ואסכםאפרט, לשם הסדר .28

  : נוגעים לסימניה של המתנגדת

הוגש , )לא מעוצב (”GATEWAY 2000“,הראשון מבין סימניה של המתנגדת  .א

הוא הסימן אשר . 1995 בפברואר 21 ונרשם ביום 1991בדצמבר  4לרישום ביום 

 ).2000ומהמספר  (Gatewayכולל גם הודעת ההסתלקות מהמילה 

ושא הדיון נ, ימן המבוקשהוגש לרישום הס, 2000 בנובמבר 9ביום , לאחר מכן  .ב

הודעת , כזכור .2002 במאי 31אשר קובל ופורסם להתנגדויות ביום , פנייבש

 . 2002 באוגוסט 19וגשה ביום הההתנגדות 

 לרישום מועד הגשת הבקשה בין ,היינו, ת בחינת הסימן המבוקשתקופבמהלך   .ג

מטעם המתנגדת נוספות הוגשו שתי בקשות ,  לבין קיבולוהסימן המבוקש
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קש  ונרשמו לאחר קיבול הסימן המבוואשר שתיהן קובלו,  מסחרימנילרישום ס

 מספר מסחר סימןלרישום בקשה , אשונההר. ואף לאחר הגשת ההתנגדות דנן

160115 “G GATEWAY”) לאחר ,  לרישום בישראלההוגשאשר  ,)מעוצב

 על דין קדימה שקדם לתאריך כתא נסמיואולם ה, קיבולו של הסימן המבוקש

 151571הבקשה השניה היא סימן מסחר מספר . קיבול הסימן המבוקש

“GATEWAY”) חר הגשת ההתנגדותקובלה לא, אשר כאמור, )לא מעוצב . 

 ן לרישום סימההגישה המתנגדת בקש, לבסוף ולאחר קיבול הסימן המבוקש  .ד

 ביומן הונרשמ האשר קובלבסוגים נוספים  ,לא מעוצב, ”GATEWAY“מסחר 

 . סימני המסחר

, הוגש, ואולם רק הראשון מביניהם, בבעלות המתנגדת ארבעה סימנים רשומים, אם כך .29

 .  סימני המסחר קודם להגשת הבקשה לרישום הסימן המבוקשקובל ונרשם בפנקס

 הגשת הבקשה לרישום הסימן רק לאחר, הגישה המתנגדת לרישום, את שאר סימניה .30

ולא רק על זה , הסימניל את טענותיה ביססה המתנגדת על כל, כאמור, עם זאת .המבוקש

 .הראשון

כך עולה מדבריו .  היו עובדות חדשותמתייחס לסימנים אלו כאילו המתנגדת וחה שלכ אב .31

 :בעת הדיון

זה באופן כללי מה שנאמר בתצהירו של מר , עכשיו"
לזה אני רוצה להוסיף עובדות חדשות שהתרחשו . דייוידסון

 נרשמה המילה 4.1.04-וזה קודם כל שב, אחרי מתן התצהיר
לגבי מחשבים , 9 בסוג 151571גייט ויי כסימן מסחר מספר 

זה סימן שלא היה . 9 למחשבים הנכללים בסוג וציוד תפעול
אלא זו היתה בקשה תלויה , רשום עוד במועד הגשת הראיות

 היא קובלה אחרי שהגשנו, 2001ועומדת שהוגשה בשנת 
   [...].תצהיר דומה לתצהיר שהגשנו כאן

יש לגייט ויי עוד שני רישומים רלבנטיים , בנוסף לסימן הזה
רשום . 169069 וויי במספר אחד זה המילה גייט. בישראל

 גייט וויי 160115'  וסימן מסחר נוסף מס. [...]2003מדצמבר 
  [...] .שרשום,  עם הלוגוGעם האות 

אפשר להתחשב במצב כפי שהוא ביום בדיון ולא כפי שהוא 
תמך גם על הרישומים לכן אני מס. היה ביום הגשת הבקשה

  ."החדשים האלה
 

ותר להביא ראיות חדשות בשלב זה של הדיון וגם לא בשאלת ם מאין אני דן בשאלה הא .32

כמו גם בשאלה האם בהליך , משקלן של עובדות חדשות שארעו לאחר הגשת ההתנגדות

.  לפקודה29כשם שמתחשבים בהם בהליך לפי סעיף , ההתנגדות יש מקום להתחשב בהן

שנרשמו מסחר סימני . אלא בעילות חדשות,  מדובר בראיות חדשותאיןכל זאת משום ש

 . ולא ראיות נוספותהינן עילות סירוב נוספות לאחר קיבול הסימן המבוקש 
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, מ"תיק ותיק בע'  נMARC O’POLO INTERNATIONAL ABבעניין בהחלטה  .33

, )לא מעוצב (”MARCO POLO“ 113596 - ו113595 מספרהתנגדות לרישום סימני מסחר 

הפוסק בקניין ' כבדן ") MARCO POLOעניין ": להלן( 2003 דצמבר 30החלטה מיום 

, דהיינו. כהגדרתו, " נוספיםםסימני" בתוקף רישום ,ישראל אקסלרד ,)כתוארו אז(רוחני 

מקרים בהם מגישה המתנגדת בקשות לרישום סימני מסחר הזהים לסימן שלרישומו היא 

 . סימני המסחר ללא התנגדות כלשהיונרשמו ביומןמתנגדת ובקשות אלה קובלו 

, מקורם בטעות של בוחן סימני המסחר כי ,וקבע הסימנים הנוספיםהפוסק דן בתוקף ' כב .34

רון יתוברישומם יצר , סיום הליך ההתנגדותאשר לא השהה את הבחינה בהם עד לאחר 

ואת רישום לבטל את הודעת הקיבול הפוסק '  הורה כבבהמשך. דיוני ומהותי למתנגדת

ככל , הסימנים הנוספים" וקבע כי, בין לגביו נרשמוחלק מהטול ביחס, הנוספיםהסימנים 

 ."לפקודה בהליך שבפני) 9(11לא יהוו בסיס לטענה לפי סעיף , שרישומם נשאר על כנו

 ). להחלטה12ראה עמוד (

ינו מעוצב לרכוש אופי  כשאGATEWAYלעניין זה מצטרפת גם שאלת יכולתו של הסימן  .35

 מדובר במילה שהיא לאשה. עניקו לגורם אחד בשוק אשר יפקיע אותו מידי ציבור וימבחין

מילה שהיא גם , עולתה של המתנגדתפובעלת משמעות שימושית בתחום מטיבה גנרית 

משום , לא אקבע מסמרות בשאלה זו. חה למסחרתווגם ראוי שתשאר פ, מקובלת במסחר

, תה עבראולם אומר כ, בפנימונחת  אינה ה של המתנגדת לרישוםכשרות סימנישאלת ש

אם אכן יימצא כי הסימן המבוקש לרישום דומה עד כדי להטעות לסימניה המאוחרים של 

, הרי שלא יהיה בכך למנוע את רישום הסימן המבוקש, המתנגדת ולא לסימנה הראשון

הנכונה במקרה איני נדרש לפרוצדורה . אלא ללמד כי סימניה של המתנגדת נרשמו בטעות

 .לא מצאתי את הסימנים דומים עד כדי להטעות, ןמשום שכפי שאפרט להל, מעין זה

שמות : נהוג לחלק את סימני המסחר לארבע קטגוריות על פי רמת ההגנה המוענקת להם .36

". גנריים"ושמות " מתארים"שמות , "מרמזים"שמות  ,"שרירותיים"או " דמיוניים"

ל כלל הסימנים ניתן להתייחס אלמעשה . חלוקה זו אינה חלוקה ברורה לקבוצות נפרדות

מצויים , הציר ז האחד של בקצהו. התיאוריות) או סולם( צירגבי על הם ים וי מצוליכא

, כאלה שערכם בסולם התיאוריות הוא אפס או קרוב לכך, הסימנים הדמיוניים לגמרי

שמידת התיאור שלהם את ,  מצויים הסימנים הגנרייםצירגד על קצהו השני של הנומ

, אם בכלל, עד אשר רק לעיתים רחוקות,  שלו היא כל כך גבוהההמוצר או תכונות אופי

, כך נדרוש ממנו לרכוש אופי מבחין יותר, ככל שסימן הוא מתאר יותר, ככלל. יזכו להגנה

עם . כסימן מסחר, או במילים אחרות נידרש למידת רכישתו של הסימן משמעות שניה

 תאורי עד כי שוב אינו יכול לרכוש חשוב להזכיר כי פעמים סימן הוא כל כך גנרי או, זאת

לא יתיר רשם סימני , וגם אם אכן הציבור תופס אותו כבעל משמעות שניה, אופי מבחין

הראוי כי דהיינו אוצר המילים והסימנים , או אל מחוץ ללקסיקון המסחריהמסחר להוצ

חשין השופט ' פסק דינו של כב, ה לעניין זהרא. (יישאר פתוח בפני כל העוסקים במסחר
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-943'  עמ933) 3(ד נה " פמ"סי פרסום בע.בי.אס. תקשורת וחינוך יהודי נ 5792/99א "ע

א "השופטת בייניש ע' פסק דינה של כב; ")תקשורת וחינוך יהודיעניין ": להלן (944

טרם  ('המועצה להסדר הימורים בספורט ואח. נ' מועדון מינוי טוטו זהב ואח 3559/92

. מ נ"חברת הכרם בעישראל אקסלרד בעניין , ק בקניין רוחניהפוס' החלטת כב; )פורסם

בקשה למחיקת , מ"אגודת הכורמים הקואפרטיבות של יקבי ראשון לציון וזכרון יעקב בע

החלטת רשם ; 16-10' עמ) מעוצבים" (תירוש "75775- ו75974 מספרסימני מסחר 

,  ראובן סרבי'ינס נ'ן גאלפיבעניין , ר מאיר נועם"ד, המדגמים וסימני המסחר, הפטנטים

 -NEW": להלן (16-18'  עמ"NEW LOOK" 125036 מספרהתנגדות לרישום סימן מסחר 

LOOK"( ; 

דיני סימני זליגסון מתואר היטב בספרו של המלומד , העקרון העומד בבסיס האמור לעיל .37

, עילכפי שעמדתי על כך ל, ועניינו 21' בעמ,הוצאת שוקן , מסחר ודינים הקרובים להם

הוא להותיר פתוחים לשימוש כל העוסקים בענף מסחר מסוים את כלל הסימנים 

בהתאם לעקרון זה מצמצמים . המקובלים במסחר או שצריכים להיות פתוחים למסחר

צמצום ההגנה לא מתבטא רק ברוחב שערי . אנו את ההגנה ככל שהסימן הוא תיאורי יותר

 אלא,  כזה סימןמו שלשוירהבא לבקש דהיינו בקושי בו נתקל , נקסהכניסה של הפ

ככל שסימן .  גם לאחר שנרשם, כזהלבעל סימן מתבטא הוא גם במידת ההגנה המוענקת

, הוא גנרי יותר כך תוגבל מידת הגנתו מפני שימושים נוספים במושג הגנרי המרכיב אותו

  .גם סימנים מרמזים המושתתים עליו, ובין שימושים אלה כפי שנראה

ככל שהדברים אמורים בעולם ,  היא בעלת משמעות טכניתGATEWAYהמילה  .38

כאשר לרוב השימוש , משמעות המילה היא שער או מעבר. המחשבים ורשתות התקשורת

אשר משמשת כנקודת יציאה או כניסה בחיבור ) מחשב(במילה מתייחס ליחידת תקשורת 

, ות טכנית רלוונטיתלמילה זו משמע, בתחום עיסוקה של המתנגדת. בין רשתות תקשורת

, אשר בו מצויות המילים התיאוריות, המשייכת אותה לאותו איזור על ציר התיאוריות

 :תקשורת וחינוך יהודיבעניין  השופט חשין' כבוכדברי , בהתייחס לטובין בסימן המבוקש

 " ובמקרים נדיריםיזכו להגנה מעטה ביותר - שמות תיאוריים -בני הקטיגוריה השניה "

 .]. ש.נ, ה אינה במקורההדגש[

ועל כן אין אני קובע מסמרות , אין אני דן בכשרות סימניה של המתנגדת, ייאמר שוב .39

האם תיאורי , GATEWAYבאשר לקשר שבין הטובין שהיא סוחרת בהם ובין המילה 

רשתות התקשורת , אולם ככל שהדברים אמורים בשוק המחשבים, מרמז או גנרי, הוא

ככזו גם תופס אותה ,  היא מילה בעלת משמעות דווקניתGATEWAYהמילה , והתוכנה

ואשר על , שאר פתוחה למסחריוככזו צריכה היא לה, ציבור העוסקים בשטחי מסחר אלו

מפני סימנים הדומים לה תהא פחותה עד , שיזכה בה הבוחר בה כסימן, כן מידת ההגנה

 . מאד
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 ר הטובין הדמיון בין הסימנים והגד-לפקודה) 9(11סעיף   .ז

 : לפקודה קובע כדלקמן) 9(11סעיף  .40

   :סימנים אלה אינם כשרים לרישום"
)1... (  
סימן הזהה עם סימן שהוא שייך לבעל אחר וכבר הוא ) 9(

והוא , טובין מאותו הגדר רשום כפנקס לגבי אותם טובין או
  ";להטעות הדין כסימן הדומה לסימן כאמור עד כדי שיש בו

  

 האם הסימן המבוקש זהה או דומה , ראשית,לשאולזה יש על פי סעיף ות כשרה בבחינת .41

בהמשך יש ו, לטובין מאותו ההגדרהמתייחס לאותם הטובין או , לסימן מסחר רשום אחר

אלא , האמור אינו בשני מבחנים מצטברים, דוקו. לבדוק האם יש בדמיון זה כדי להטעות

 - וגם התוצאה'הדמיון' - גורם ביטוי גם מבחן בו באים לידי, מרכלו, במבחן אחד משולב

כי פעמים מספיק דמיון קל כדי ליצור , משמעותם של דברים היא .' כדי להטעות בושיש'

הכל , אין חשש כזה, חשש ממשי להטעיה ופעמים למרות שקיימת מידה מרובה של דמיון

  .בהתאם לכלל הנסיבות והמבחנים

מבחן העין ומבחן הצליל מתמקדים : כיבים אלהפסיקה נקבעו מבחנים נפרדים לשני מרב .42

קהל היעד ומבחן זהות הטובין נועדו להתמקד , ומבחני צינורות השיווק, בשאלת הדמיון

 .כפי שיפורט בהמשך, בסכנת ההטעיה

קיימת חשיבות רבה , בעת בחינת סכנת ההטעיה הנובעת מהדמיון שבין הסימנים, לכן .43

השייכת למוצרים אליהם , בעלת משמעות מילונית, ריתלעובדה שהדמיון הוא למילה תיאו

או כפי שנהוג לכנות , ואשר אפילו אם נניח כי רכשה אופי מבחין, מתייחס הסימן המבוקש

חזקה היא ומצויה בזכרונם , ברי כי משמעותה הראשונה והמילולית, משמעות שניה, זאת

 .של העוסקים בתחום הרלבנטי לסימן המבוקש

 המבחן המשולש הכולל ,גובש כאמור,  והחשש מפני הטעיה שאלת הדמיוןלצורך בחינת .44

. מבחן סוג הלקוחות וסוג הסחורות ומבחן יתר נסיבות העניין, את מבחן המראה והצליל

מבחן ,  מבחן העין:מבחני עזר נוספים כגוןלו  ונוספו משולב זהעם השנים התפתח מבחן 

, מבחן סוג הלקוחות, )דמיון פונטי(ים מבחן צליל הסימנ, החזות והפרטים המבחינים

מבחן כלל הנסיבות ומבחן ההיגיון והשכל , מבחן צינורות השיווק, מבחן סוג הטובין

פרומין . מ נ"בע) כפר סבא(פרו ביסקויט -פרו 715/68א "ראה לענין זה בין היתר ע. הישר

אגודת "נק ב. מ נ"בנק איגוד לישראל בע 216/65א "ע; 43, )2(ג"ד כ"פ, מ"ובניו בע

. נ' מ ואח"בע) כפר סבא(פרו ביסקויט -פרו 261/64א "ע; 673, )2(ט"ד י"פ, מ"בע" ישראל

מסע עולמי ' מ נ"מסע אחר בעהחלטה בעניין ; 275, )3(ח"ד י"פ, מ"חברת פרומין ובניו בע

 12-15'   בעמ2005 בינואר 27 מיום 138752' התנגדות לרישום סימן מסחר מס, מ"בע

, OSRAM GMBH. מ נ"אפעז בעת רשם סימני המסחר בעניין החלט; להחלטה

הפוסק ' החלטת כב, 2001  במרץ4 מיום 105772,3,4 מספרהתנגדות לבקשות סימני מסחר 
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התנגדות לבקשה , מ"עלית תעשיות בע. מ נ"גול תעשיות בעבעניין , אקסלרד )כתוארו אז(

 12' בעמ MARCO POLOין עני; 2003 ביולי 10מיום , 95470ימן מסחר מספר לרישום ס

 . להחלטה

סימנה של המתנגדת , בבחינה כללית.  הוא המרכזי מבין המבחניםמבחן המראה והצליל .45

לעומת . ”GATEWAY 2000“המרכיבות את הביטוי , מורכב משתי מילים לא מעוצבות

למילה . ”GateWave“הסימן המבוקש הוא סימן מעוצב הכולל מילה אחת והיא , זאת

אין כל זכר בסימן , ’2000‘, תוך שתי המילים שמרכיבות את סימן המתנגדתמ, אחת

 . המבוקש

 והסימן המבוקש GATEWAYהמרכיב העיקרי בסימנה הוא המילה , לטענת המתנגדת .46

אכן המילה הדומיננטית בסימנה של המבקשת היא . דומה עד כדי להטעות לסימן זה

GATEWAY . ראשון והתעלמנו מסימניה המאוחריםהלסימנה אף אילו התייחסנו זאת, 

, מאיר לייבוביץ'  נUnilever Plcבעניין , אקסלרד) כתוארו אז( הפוסק' קבע לעניין זה כב

" נטוראל לייף  "”NATURAL LIFE“ 109566התנגדות לרישום סימן מסחר מספר 

 6' בעמ)NATURAL LIFE“ עניין: "להלן (2003,  דצמבר31החלטה מיום , )מעוצב(

 : טהלהחל

לעיתים קרובות המילה הראשונה בסימן היא המילה "
ונכון גם כי בבואנו להשוות , הבולטת ואולי אף הדומיננטית

עלינו להביא בחשבון את הדומיננטיות , סימן אחד למשנהו
שבמילים מסוימות או של מרכיבים מסוימים בסימנים 

, כאמור, את הסימנים יש להשוות, בכל מקרה. המדוברים
שכן זהו , תוך מבט כולל על כל אחד מהם, דהיינו, םבשלמות

הרושם הראשוני שייעשה סימן המסחר אצל הלקוח 
. אשר אינו משווה מיידית את הסימנים לפרטיהם, הרלוונטי

 " .לקוח זה הוא בעל זיכרון בלתי מושלם

י כפ. לצד השוואת החלקים הדומים ,הכלל הוא שיש לבחון את הסימנים בשלמותם, כידוע .47

, יתר על כן.לא מראה דמיון כלשהו בין הסימנים, בחינה כללית של הסימנים, הנראה

אשר , כפי שעשתה המתנגדת,  לשני חלקיםGatewave- וGateway בהשוואת המילים

אולם ,  דומהWave- וWay -והחלק השני השל המילים, זהה, Gate, הראשון מביניהם

 המבקשת אינה מכחישה .להטעות את הציבורכי אין בדמיון זה כדי , השתכנעתי לחלוטין

 הסימן מכוון ומרמז למושג -אלא טוענת אף ליותר מכך, GATEWAYאת הדמיון למילה 

טענה זו ,  קשור לתחום עיסוקה של המבקשתGATEWAYהואיל והמושג . הטכני

דווקא משום עיצוב הסימן המבוקש וההפרדה לשתי , ואף יותר מכך. קבלת על הדעתתמ

והסבת תשומת לב הצרכן לחלקה ,  משום חציית המילה לשתייםW-ש בהדגשת הי, הברות

רמיזה זו בסימן . אך בו בזמן היבדלות ממנו, תוך רמיזה למושג הטכני, השני של המילה
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היא שהופכת את סימן המסחר לסימן מרמז , מסחר למושג טכני הרלוונטי לסוג הטובין

 . קלאסי

ניתן לעשות בעת בחינת , Way/Wave -  וGate, הברותחלוקה דומה של הסימנים לשתי  .48

הרי , מורכב מהיבטוי הגנריאך בעוד שסימן המתנגדת . צליל החלקים הדומים בסימנים

והדגש , נחצה באופן כמעט אוטומטי בעת האמירה לשתי הברותיו, הסימן המבוקשש

ו של העד  עדותבלת עליוקזה מלעניין . Wave, מושם דווקא על חלקה השני של המילה

לפיה המשמעות הראשונה העולה במוחו של ההוגה את השם , מטעם המבקשת

GATEWAY ,אותו לקוח . ולא שמה המסחרי של המתנגדת, היא זו הטכנולוגית

, אותו שינוי ההופך אותו למרמז, שם לב לשינוי שבשם, הרגיל לשם גנרי זה, פוטנציאלי

 .שמעות החדשה שיוצר השינוימקשר אותו למושג הגנרי ולמולאחר אתנחתא קלה 

 משמשת בדרך כלל לתיאור מושגים WAVEלא למותר להזכיר כי המילה לעניין זה  .49

דבר המרמז על עיסוקה של המבקשת והמקנה משמעות חדשה , מתחום ההקלטה והסאונד

 .אינו יכול שלא להבחין בהמשמעות שהציבור הרלבנטי , ונבדלת לסימנה

אם כי , אה כי ההבדל בין הסימן המבוקש למושג הטכני בולטגם החלוקה להברות מר .50

משום סוג הלקוחות ואופן השיווק כפי , ממילא למבחן הצליל משקל נמוך יותר במקרה זה

 .שיוסבר בהמשך

 Gateway, Inc. v. Pixelera.com, Inc., WIPO Domain Nameלעניין זה ראה  .51

Decision: D2000-0109, Dated: April 6, 2000 .ערערה חברת במקרה זה Gateway ,

 הבורר.  על ידי המשיבהGate-way.comלרישום שם מתחם , היא גם המתנגדת בעניינינו

קיבל את הטענה בדבר דמיון בין שם המתחם לסימני המסחר שבבעלות המתנגדת ואולם 

, כי כאשר חברה משתמשת במילה תיאורית כסימן מסחר, דחה את ההתנגדות בקובעו

 :בכדי להבדיל בין הסימן הרשום לסימן החדש שנוצר,  שינוי קטןמספיק

“Confusing similarity 

The complainant [Gateway Inc.] has satisfied this 
requirement. While the domain name gate-way.com is 
not identical to the complainant’s trade marks 
GATEWAY or GATEWAY.COM, the only difference 
is the hyphen and this is insufficient to avoid 
confusing similarity.” 

  :ואולם בהמשך נכתב

“Rights in the domain name 
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The word "gateway" is a common descriptive word of 
general application, signifying a portal providing 
access to a place or thing. Where a trader uses a 
descriptive name as a trademark, only slight 
differences will suffice to distinguish another trader 
and its business from the first trader and its business.” 

  .]ש.נ, ורההדגשה אינה במק[

גם על אחת כמה וכמה כאשר הסימן , אם כך לחלוקתו של הסימן עצמו לשתי מילים .52

ובנוסף משתנה ההברה כולה בדרך של שינוי , )באמצעות אות גדולה(מחולק לשתי מילים 

עיצור המעניק לה משמעות חדשה המרמזת על עיסוקה של . העיצור החותם אותה

כי הסימן המבוקש אינו ,  מבחן החזות והצליל היאהתוצאה מהפעלת, לסיכום. המבקשת

 .דומה עד כדי להטעות לסימן המתנגדת

ציוד היקפי למחשבים ,  מוצרי המתנגדת כוללים מחשבים-סוג הלקוחות וצינורות השיווק .53

, בין מוצריה ניתן למצוא גם תוכנות מחשב, לדידה של המתנגדת. וכן שירותים למחשב

, כי המתנגדת אינה מפתחת תוכנות מחשב ומשווקת אותן, עולהואולם מעיון בראיותיה 

כגון מערכת ההפעלה של , אלא מצרפת למוצריה תוכנות רלוונטיות מבית חברה אחרת

, למרות טענתה של המתנגדת, יתירה מזאת. מיקרוסופט הנמכרת יחד עם מחשביה

חשב בהגדרתן אינן יכולות להיחשב כתוכנות מ, אף אם הן מפרי עטיה, לומדות תוכנה

במנהלי מפעלי החל , עם לקוחותיה של המתנגדת נמנה כלל הציבור. הצרה או אף הרחבה

אופן שיווקה הוא . ענק וכלה במשתמשים הביתיים אשר מבקשים לרכוש לעצמם מחשב

ברדיו , כוללים פרסומות בטלביזיה, כפי שעלו מהראיות, ואמצעי הפרסום, בהתאם

 .'ת חסות לאירועי ספורט וכונתינ, שלטי חוצות, ובעיתונות

המבקשת עוסקת במכירת שירותים סלולריים והמרת תכנים למפעילים , מאידך .54

להבדיל ממוצרי החומרה של , מוצריה כוללים אך תוכנות מחשב, היינו. סלולריים

 שבעזרתן ניתן להמיר תכנים התוכנות שבהן עוסקת המבקשת הן כאלו. המבקשת

תוכנות אלו מיועדות למפעילים סלולריים . יםסלולריירים רשתות ולמכשמהאינטרנט ל

 הטכנולוגיה באמצעותאשר מוכרים שירותים , מירס ופרטנר, סלקום, כגון פלאפון, בלבד

מכיוון שאלו הם . ולא מעבירים את התוכנות כמות שהן לכלל צרכניהם, של המבקשת

ציבור להנגישות ות והמוכר במדיות האין פרסומות למוצרי, לדברי המבקשת, המוצרים

כלל האוכלוסייה אינה מכירה את הסימן המבוקש ולא נתקלת בו . כגון רדיו או טלביזיה

 . בכל יום ויום

האנשים הנחשפים למוצריה של המבקשת ולסימנה הם אנשי מקצוע , יתרה מזאת .55

מבחנים , אשר ללא ספק מקשרים את סימנה אל המושג הטכני שבבסיסו, מובהקים

  .לשייכו אל התחום שעליו הוא מרמז, לאחר מחשבה קלה, ויודעיםשבו בשינוי 
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לא , םלא במוצרי, בין המתנגדת למבקשתזהות י לא קיימת אני קובע כ, הואיל שכך .56

אין דמיון  גם על פי מבחנים אלה, משום כך.  המוצרים ולא בצינורות שיווקםבצרכני

 .  בין הסימניםמטעה

והפנייה , רוכש באופן עצמאי מדובר במוצרים שהצרכן הסופי איןכי משום ש, כאן אציין .57

נעשית על ידי , הכוללים מספר מצומצם של חברות בשוק הישראלי, לצרכני המבקשת

 . המשקל שניתן למבחן צליל הסימנים נמוך, פנייה אישית לכל אחת מהן

יש בו כדי לשנות לא מצאתי בתמונה הכוללת דבר ש, כלל הנסיבות שקילתן שלגם , לבסוף .58

נראה כי המבקשת פועלת בתחום שאינו קשור לעיסוקה של המתנגדת . את קביעותי דלעיל

מוביל , ההבדל בסוג הצרכנים ואופן הפנייה אליהם במקרה זה. ואינה מנסה להתחרות בה

לפיו ביקשה , ההסבר שנתנה המבקשת לבחירת הסימן. הלמסקנה שלא קיים חשש להטעיי

שאין היא , והשתכנעתי, מקובל עליי, הגנרי ובו בזמן לבדלה ממנולרמוז על המושג 

 .ושלא תצמח לה טובת הנאה מכך, מבקשת להיבנות מהמוניטין שרכשה המתנגדת

על כן . אין נפקות להגדר הטובין לגביו הם נרשמו, משקבעתי כי אין כל דמיון בין הסימנים .59

ו כשיר לרישום על פי הוראת סעיף כי טענתה של המתנגדת לפיה הסימן אינ, אני קובע

 . לפקודה נדחית) 9(11

סעיף (פגיעה בתקנת הציבור ; )לפקודה) 6(11סעיף (הטעיית הציבור ותחרות בלתי הוגנת   .ח

פגיעה בסימני מסחר מוכרים היטב ; ) לפקודה8סעיף (העדר אופי מבחין ; )לפקודה) 5(11

 ; )לפקודה) 14(11 - ו) 13(11סעיף (

. הסתמכה המתנגדת בהתנגדותה על עילות נוספות העולות מהפקודה, )9(11סעיף נוסף על  .60

, דינן של עילות אלו, נדחית, טענתה של המתנגדת בדבר דמיוןקבעתי כי מש, אף על פי כן

 אלו  עילותאפרט בקצרה. אף הוא להידחות ,על הדמיון בין הסימניםאשר מבוססות 

 .ואסביר קביעתי

 שהציבור יטעה הרי שאין סכנה,  עד כדי להטעותדומיםמנים אינם הואיל וקבעתי שהסי .61

 תחרות בלתי הוגנת תיווצרלא גם לפיכך  .מתנגדתמקורו בלחשוב שטובין המבקשת 

 הרלוונטיים הצרכנים במסקנות ניתוחעניין זה נתמך .  עם רישום הסימן המבוקשבמסחר

נחרצת  שונות ידו עלאשר הע,  לאותם צרכנים המוצריםואופן שיווקשל כל אחד מהצדדים 

ולמבקשת , המבקשת בשוק אליו מכוונים מוצרי שחקנית הואיל ואין המתנגדת .ביניהם

 עת הגשת הבקשה לרישום הסימן , מהמוניטין של המתנגדת,לא הייתה כוונה להיבנות

שתיווצר תחרות לבטחה ללא חשש יכול שיעשה בהסימן המבוקש בפנקס רישום , המבוקש

ויש בו כדי להבחין , אין הסימן נעדר אופי מבחיןכי לקבוע ניתן גם ,  משום כך.םבין הצדדי

 .ין טובין המבקשת לטובין המתנגדתב
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ן מסחר  של סימנכנסים להגדרת הפקודה כי סימניה ,של המתנגדתלעניין טענותיה לבסוף  .62

אכן נרשמו לו הייתי קובע כי סימניה המאוחרים של המתנגדת כי אף , אציין, מוכר היטב

 אפילוהרי ש, להגדרה של סימן מסחר מוכר היטבהם הייתי מקבל כי עונים ואף לו , כדין

 המוכרים ההזהה או הדומה לסימני משוכת הדרישה לסימןנכשלת במתנגדת הייתה ה ,אז

 . לפקודה) 14(11- ו) 13(11סעיפים  ם שלתחילתהמופיעה ב, היטב

י השתכנעתי מעבר לכל ספק כי הקישור שעושה זאת כאמור לאחר שמחומר הראיות שבפנ .63

 . ולא לסימנה של המתנגדתGATEWAYהלקוח הרלבנטי הוא למילה התיאורית 

  .תיה הנוספות של המתנגדת להידחותטענודינן של , מסיבות אלו .64

 

 סיכום  .ט

 . בפנקס סימני המסחר143745על רישום סימן מסחר  לאור האמור אני מורה .65

  15,000₪בסכום כולל של בקשת את הוצאות ההליך ב את המתנגדת לשלם למאני מחיי .66

   .מ כדין ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל"בצירוף מע
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