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  ה  ח  ל  ט  ה

 
המדגם הינו לאבן  ,  25) 1( בסוג 39519'  נחתמה תעודת רישום של מדגם מס18.8.05ביום  .1

 .המאפשרת  הצמדות של צמיגי הגומי של הרכב לשפת הרציף או התחנה, שפה מתעלת

 זה גם התאריך הקובע לשאלת .25.7.04מיום  ) יום הגשת הבקשה(המדגם קף תותאריך 

 ).'התאריך  הקובע': להלן(היותו חדש ומקורי 

  –זה המדגם כפי שהוא נראה בשרטוט שהוגש לרישום  .2
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 לפקודת 36'   הינה  סעילת  הביטול, מבקשת הביטול הגישה בקשה לביטול המדגם  .3

 -מןהפטנטים והמדגמים הקובעת כדלק

 ]ב"תשי: תיקון[ביטול רישום של מדגם . 36

כל אדם מעונין רשאי לפנות לרשם בכל עת בבקשה 

לבטל רישום של מדגם בטענה שהמדגם פורסם בישראל 

 . לפני תאריך רישומו

 תנאי ממלאים אחר, טענות מבקשת הביטול הן כי פרסומים קודמים שנעשו בישראל .4

  : לפקודת הפטנטים והמדגמים36' סאות פרסום שלפני תאריך הרישום בהתאם להור

 . מהווה פרסום14.4.04יום שהתקיימה בחשיפת הדגם והצגתו בישיבה   .א
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פרופיל בטון ' קיומו של פרסום המדגם באתר האינטרנט של חב  .ב

 .  מהווה פרסוםהגרמנית

 רקע עובדתי

והגישה להוכחת טענתה הן את , מבקשת הביטול טוענת לפרסום המדגם באתר אינטרנט .5

נט בשם  אתר אינטר והן תדפיסי של חברת  פרופילבטון פיסי אתר האינטרנטתד

archive.org    . 

 מחלוקות משפטיות

 : המחלוקות הטעונות הכרעה בתיק זהשלוש הן .6

 מהווה 14.4.2004האם הצגת המסמכים בישיבה שהתקיימה ביום   .א

 ?פרסום קודם

ופיל האם יש לקבל כראיה את תדפיסי אתר האינטרנט של חברת פר  .ב

שהוגשו     archive.orgואת תדפיסי האינטרנט של אתר בשם , בטון

 ?בתיק זה

האם מלמדים תדפיסי האינטרנט על כך שאכן היה פרסום קודם של   .ג

 ?טרם התאריך הקובע, המדגם

אפרוש את העובדות ואת טענות הצדדים לגבי כל אחת , בטרם אכריע במחלוקות אלה

  .מהן

  הצגת המסמכים בישיבה 

. מ בחיפה"יפה נוף תחבורה תעשיות ובניה בע'    התקיימה ישיבה במשרדי חב14.4.04 ביום .7

מבקשת הביטול ובעלי המדגם ,  בישיבה נכחו בין היתר נציגים של הצדדים בהליך זה

 ). 'הישיבה':להלן(

המשתתפים בישיבה קיבלו העתקים צילומיים של חברת  פרופילבטון המצורפים כנספח  .8

לתצהיריהם '   וכן כנספח אמן' תורג מיקי-מצהיר מטעם בעלת  המדגםלתצהירו של ה' א

 .  המצהירים מטעם מבקשת הביטול-של יובל וינטר  וגלעד דקל

טענת מבקשת הביטול הינה  כי מסירת המידע בישיבה אליה זומנו נציגי חברות ישראליות  .9

שתי חברות שהינן , ואליה הגיעו רק נציגי שני הצדדים להליך זה, גדולות למוצרי תשתיות

וכי עם המידע שנמסר בישיבה ,  היה פרסום, חברות עסקיות מתחרות על אותו פלח שוק

 יכולים היו המשתתפים לעשות - לרבות מתן דפי מידע עם המדגם, ופורסם לנוכחים בה 

 .במידע כרצונם

מבקשת הביטול מוסיפה וטוענת כי המידע שנמסר בישיבה  עונה במובהק לכל תנאי   .10

, י גורם שלישי"מידע שנמסר ע, כפי שנקבעו בפקודת הפטנטים  ובפסיקה , "פרסוםה"
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כולל מבקשת הביטול שאין לה חובת סודיות או נאמנות , אנשים' למס, שאינו המבקשת

פ ובפרוספקטים "המידע נמסר בע, או כלפי חברת יפה נוףכלשהי כלפי בעלת המדגם 

 . פרסום קודם המצדיק את ביטול המדגםשמתארים את המדגם ולכן קיים באופן מובהק

בה , מבקשת הביטול טוענת כי   נסיונה של בעלת המדגם להגדיר ישיבה זו כישיבה סגורה .11

 . כלשהו בסיס עובדתי הנעדרתאהוא טענה בעלמחבים המשתתפים חובת סודיות 

הינן  כי מעיון בדפים המצולמים אשר הוצגו בישיבה נלמד כי לא  טענות בעלת המדגם .12

 לא ניתן להבחין בהכרח  בזהות בין איזה מהמוצרים - דהיינו, "מבחן העין" תקייםמ

ומשכך גם לא ניתן לקבוע כי הדפים , המופיעים בדפים המצולמים למדגם נשוא הליך זה

 .המצולמים מהווים פרסום קודם

כי המדובר  בטענה , ראשית, על טענה זו עונה מבקשת הביטול בסיכומי התשובה שלה .13

 .ה לראשונה בסיכומים וכי יש בכך משום שינוי חזית אסורשהועלת

  לגבי תוכן טענת מבחן העין עונה מבקשת הביטול כי  תוכן הפרסום אינו חייב להיות  .14

אלא יכול שיהיה אף תיאור המדגם באופן ברור , המדגם המדוייק ואף לא השרטוטים שלו

ם היה ביחס למוצר זהה למדגם הפרסום הקוד, ובנוסף, על מנת ליצור מוצר זהה או דומה 

, לפי דפי הפרסום שצורפו,  זאת  לפי תצהירו של מר וינטר שלא נחקר עליו, נשוא ההליך

' וכן כי ישנה התאמה מלאה בין הדפים שחולקו בישיבה לבין הנתונים שהופיעו באתר חב

 . פרופילבטון

 כי פרסומו כי מבקשת הביטול לא עמדה בנטל להוכיח בעלת המדגם מוסיפה וטוענת .15

 לאנשים שפרסום קודם מוגדר כפרסום הנגי, הקודם של המדגם היה לציבור בישראל

מהציבור בישראל או שהוא הוצג  הלכה למעשה בפני אנשים מהציבור בישראל שלא היו 

 .מחוייבים לשמרו בסוד

דבר המוכחש ( , בעלת המדגם טוענת כי אף אם לכאורה יש בדפים המצורפים פרסום קודם .16

ואף אם לכאורה חברת יפה נוף ומבקשת הביטול נחשפו לדפים המצורפים טרם  )  ידהעל 

 .אין בכך כשלעצמו פרסום קודם לציבור  שמכוחו יישלל תוקף המדגם, רישום המדגם

  

 15.4.04מאתר פרופילבטון ביום  קבילות התדפיסים

עובד מבקשת , רנכנס יובל וינט, 15.4.04ביום , מבקשת הביטול טוענת כי למחרת הישיבה .17

' הביטול  לאתר חברת פרופילבטון ומצא  שם דפים עם שרטוטים כאמור בנספח ג

 .לתצהירו

יובל וינטר לא נחקר על תצהירו ולפיכך  אין מחלוקת , מבקשת הביטול טוענת כי העד .18

 .בעלת המדגם לא סתרה טענה זו.  עובדתית על טענה זו

 .ם  מופיע המדגםטענת מבקשת הביטול הינה כי במסמכים האמורי .19
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הם  )  לסיכומים26-27' בס(כי , בעלת המדגם טוענת   כי דפי האינטרנט אינם ראייה קבילה .20

)  כפי שיפורט להלן( לפקודת הראיות 36' חו כנדרש בסכי הם לא הוכ, "רשומה מוסדית"

 .הינו  על  בעל הדין המגיש את הרשומה וכי הנטל להוכיח  את קבילותם

כי , קיימת עדות וראייה לדפי אינטרנט שהוצאו, יטול היא כאמורתשובתה של מבקשת הב .21

כפי שתפורט (,לפי גרסתה של מבקשת הביטול,  על כן.עדותו של מר וינטר  לא נסתרה

  . את הפרסום באתר האינטרנט כראייהיש לקבל,   לפקודת הראיות36' גם  לפי ס)  להלן

    org  .archive תדפיסי אתר האינטרנט  קבילות

   archive.org  'קשת הביטול טוענת כי בדיקה עכשווית של אתר האינטרנט של חבמב .22

ביחס לאתרי החברות המסחריות ,  המשמר את תוכנם של אתרים בנקודות זמן מצויינות

Brett Group 2001עוד משנת ,  כי יש בהם פרסום של המדגם   ופרופילבטון  מראה. 

הוכיחה כי פרסום של המדגם מצוי באתר בעלת המדגם טוענת כי מבקשת הביטול לא  .23

 .2001האינטרנט של חברת פרופילבטון עוד משנת 

כי הם , כי דפי האינטרנט אינם ראייה קבילה טענת בעלת המדגם כאמור לעיל, גם כאן .24

כי  כי הפסיקה קבעה   , לפקודת הראיות36' כחו כנדרש בסוכי הם לא הו, רשומה מוסדית

כמו גם הדפים המופקים ,  אתר אינטרנט, לפקודת הראיות63' רק בהתקיימות כל תנאי ס

 ".רשומה מוסדית"ים להיות קבילים כעשוי, ממנו

ומנמקת את טענתה כי  ,הראיות לפקודת 36'  ס36' את תנאי סמפרטת ם בעלת המדג .25

 הרשומה המוסדית נערכה במהלך העניינים - . תדפיסי אתר האינטרנט אינם ראייה קבילה

וכי דרך איסוף הנתונים נושא הרשומה ודרך עריכת הרשומה ,   שערכההרגיל  של המוסד

 .יש בהן כדי להעיד על אמיתות תכנה של הרשומה

ל מוסיף וקובע דרישות ספציפיות נוספות לרשומה שהיא דף "הנ) א(36'  של ס3ק "ס .26

וכן המוסד אשר הפיק את ,  דרך הפקת הרשומה יש בה כדי להעיד על אמינותה- :אינטרנט

 לחומר מחשב ושיבוש ה אמצעי הגנה סבירים מפני חדיר, באורח סדיר , ומה נוקטהרש

 עבודת המחשב

הינו  על  בעל הדין המגיש את  כי הנטל להוכיח  את קבילותם,  טוענת בעלת המדגם, בנוסף .27

 .הרשומה

תשובתה של מבקשת הביטול הינה כי מסמכים שתועדו באמצעות אתר  ארכיב הוכרו   .28

כי יש לפוסק בתיק זה  סמכות מלאה לגלוש , ם בערכאות שונות ובנוסףכמסמכים קבילי

מאיר נועם בהחלטה ר "ד , לאתר ולבדוק מה מצוי בו וכי כך נהג כבוד רשם הפטנטים

 .159708בבקשת התנגדות לסימן מסחר  

מבקשת ביטול המדגם  טוענת כי הפסיקה בישראל מכירה בתדפיסים מאתרי האינטרנט  .29

"  רשומה מוסדית" הפסיקה אכן נוטה להכיר בתדפיס האינטרנט כ,כראיות קבילות
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ולשם כך קיימים , גיליםהמהווה חריג לדיני הראיות הר,  לפקודת הראיות36' כאמור בס

כדי (תפקידו של ספק השירות באספקת המידע ,  מקורו של המידע- בהם, מס מבחנים

ע ומידת מהימנות שיש טבעו של המיד) לוודא שלא מדובר בתוכן שמקורו בצד שלישי

 .לייחס לתהליך הפקת המידע

מבקשת הביטול טוענת כי לא הציגה דפים מאתר עלום אלא מאתרה של פרופילבטון  .30

  הדפים הוצאו באמצעות אתר, לבעלת המדגם את הזכויות במדגםשכביכול העבירה

archive.org ובאשר לקבילותם של דפי , שהינו אתר המשמר אתרים ומאפשר תיארוכם

, י בתי המשפט הישראליים" עהרי שאלה טרם נבחנו , archive.orgהאינטרנט של אתר  

 מבקשת הביטול - , WIPOמתקבלים כדבר שבשיגרה בבוררויות המתבצעות  ב אולם 

 .החלטות כאמור' מצרפת מס

הוכרה , שם קיימת גישה מחמירה ביחס לקבילות דפי אינטרנט  כראייה, ב"גם בארה .31

ד אמריקאי "מבקשת הביטול אזכרה וצרפה פס, archive.orgאתר קבילותם של דפי  

 .בעניין זה

כי  וכי הוסכם, כי היא התנגדה להגשת  דפי האינטרנט כפי שהוגשובעלת המדגם מדגישה  .32

 .   העניין יידון במסגרת הסיכומים

 פרסום קודםכ -דפי האינטרנט

, רת מרכזי  אם לא עיקרי  מבקשת הביטול טוענת כי האינטרנט מהווה  כיום אמצעי תקשו .33

 .נגיש וזמין לכל אדם המחזיק במחשב, הוא אמצעי פרסום פומבי מקובל ונפוץ

בעידן האינטרנט הנגישות והזמינות שקיימת למידע באמצעות האינטרנט עולה ,  כיום .34

מבחינת אמצעי נגישות האינטרנט ". מסורתיים"עשרות מונים על אמצעי התקשורת  ה

 .ומוסד אחרגובר על  כל ספריה 

הקלדת השם באנגלית . פרופילבטון היא חד משמעית' פשטות הגישה לאתרה של חב .35

במנועי החיפוש הגדולים מעלה את אתר החברה במקום הראשון באינדקס תוצאות 

 .על שרטוטיו  ונתוניו" המדגם"ופץ בנקל ק, ובאתר, החיפוש

שיש בו , מידע הרלוונטיעולה ה, בלחיצת כפתור,   ממשיכה וטוענת מבקשת הביטול, כך .36

הנגישות , הרי שזהו פרסום נרחב בהרבה מהפרסום הקלאסי, כדי להעתיק את המדגם

 . ובוודאי שזהו פרסום, עולה עשרות מונים  על כל מידע ופרסום המצויים בספריות

 , מתמקדות בהיעדר קבילותם של דפי האינטרנט כראייהטענות בעלת המדגם  בעניין זה .37

' ות והראיות שצורפו אינן נסמכות בדבר ודף האינטרנט שמצורף כנספח גהי ,או לחלופין

וכי המדובר בעדויות יחידות ,  לעדותו הראשונה של העד מר וינטר לא מלמד דבר בעניין

 .משקלן אפסיך על העדויות ואין להסתמ,  של עד מטעם מבקשת הביטול המעוניין בדבר
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כי אין בדפי , טוענת בעלת המדגם, םם דפי אינטרנט מהווים פרסום קוד בשאלה הא .38

 אשר לא - "מבחן העין"ומפנה לטענותיה  בעניין , האינטרנט  בכדי להוות פרסום קודם

פרסום לציבור "או אי הוכחת מבקשת הביטול כי היה /ו, מתקיים גם לעניין דפי האינטרנט

 ".בישראל

  

 דיון והכרעה

. הוגשו על ידי מבקשת הביטולראשית דבר אדון בשאלת קבילותם של דפי האינטרנט ש .39

אלה דפים , לתצהירו של העד וינטר' האחת היא נספח א, דפים אלה נחלקים לשתי קבוצות

ביום שלמחרת הישיבה ואף הדפיס , 15.4.2004שראה העד באתר חברת פרופיל בטון ביום 

מאתר , השניה היא קבוצת הדפים שהודפסה לצורך הכנת התצהיר, אותם בו ביום

archive.org ,האמור. 

. טוענת בעלת המדגם כי דפים אלה אינם קבילים על שום שהם מהווים רשומה מוסדית .40

אשר נערך על ידי , לרבות פלט, מסמך" לפקודת הראיות מגדיר רשומה מוסדית כ35סעיף 

, עסק"כאשר מוסד מוגדר בין השאר גם כ  "מוסד במהלך פעילותו הרגילה של המוסד

 ". לרבות משלח יד

 ככל שהוא נוגע רשומה מוסדיתקבילותה של העוסק ב,  לפקודת הראיות36' סח סנווזה  .41

 :לעניין דנן

רשומה מוסדית תהא ראיה קבילה להוכחת אמיתות תוכנה בכל   )א(
   –אם נתקיימו כל אלה , הליך משפטי

  
לערוך רישום של , במהלך ניהולו הרגיל,  המוסד נוהג   )1(

  ; האירוע נושא הרשומה בסמוך להתרחשותו
 דרך איסוף הנתונים נושא הרשומה ודרך עריכת הרשומה    )2(

  ; יש בהן כדי להעיד על אמיתות תוכנה של הרשומה
   –כי ,  הוכח בנוסף- היתה הרשומה פלט    )3(

  
 דרך הפקת הרשומה יש בה כדי להעיד על    )א(

  ; אמינותה
אמצעי הגנה סבירים , באורח סדיר,  המוסד נוקט   )ב(

מר מחשב ומפני שיבוש בעבודת מפני חדירה לחו
  . המחשב

) 1)(א(יראו לענין סעיף קטן ,  היתה הרשומה פלט   )ב(
כמועד , את מועד עריכת הנתונים המהווים יסוד לפלט

  . עריכתה של הרשומה
"...  
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האם תדפיסי אתר האינטרנט של חברת פרופיל בטון מהווים רשומה מוסדית אשר ניתן  .42

 ? האמור36אך ורק בהתאם להוראות סעיף , ות שמיעהלהגישם כחריג לכלל האוסר עד

עדות , היא כעולה מלשון הסעיף, עדות שמיעה המותרת באמצעות הגשת רשומה מוסדית

, תדפיסי אתר האינטרנטככל שהדברים אמורים . שמטרתה הוכחת תוכנה של הרשומה

 באתר האם התפרסמו הדפים, העניין הטעון הוכחה חד הוא, הכוללים את דמות המדגם

 . האינטרנט לפני התאריך הקובע

ואין בתכנם כל , מבקשת הביטול לא נדרשת ואף לא ניסתה להוכיח את תוכנם של הדפים .43

 הוא 15.4.2004ום יבפני עדותו של מר וינטר לפיה ב. עובדה הקשורה לשאלות שבמחלוקת

 כמו כן הוא העיד, וראה בו את השרטוטים האמורים, גלש באתר האינטרנט האמור

 .ואף צירף את אותם תדפיסים, כי הדפיס את דפי האינטרנט אותם ראהתצהירו ב

כל שיש בם הוא עדותו של עד כי ראה . אין בדברים האמורים משום עדות שמועה כלשהי .44

הדפיס אותם והדפים הם אלה שאכן , דפים מופיעים בתאריך מסוים באתר אינטרנט

אינה עדות שמיעה ואין כל , ה בשום דרךעדות זו שהעד לא נחקר עליה ושלא נסתר. צירף

לקביעה העובדתית הראשונה והיא העדות  אותי המביאמשום כך . פסול בקבילותה

 .פורסמו בו טרם התאריך הקובע, שהשרטוטים שהופיעו באתר פרופיל בטון

. הרי שהשאלה מורכבת יותר, archive.orgבאשר לדפי האינטרנט שהודפסו מאתר  .45

מלמד על כך שעל פי רישומי , תוכן זה, קבל אותם כהוכחה לתוכנםלכאורה מתבקש אני ל

איני נדרש כעת לשאלה מהי הדרך הנאותה . היו הדפים מפורסמים בתאריך מסוים, האתר

וזאת על , archive.orgוהאם אכן מדובר ברשומה מוסדית של חברת , להוכיח תוכן זה

סומו של תוכן באינטרנט וזקוקים שום שאין אנו עוסקים במקרה בו לא ידוע לנו תאריך פר

כבר קבעתי לעיל שהוכח בפני שהלא , שילמד אותנו תאריך זה, archive.orgאתר אנו ל

 . דפים פורסמו באתר טרם התאריך הקובעש

, ולצורך זה, מכאן אפנה לדון בשאלת משמעות הפרסומים השונים לעניין בקשת הביטול .46

מהות ותכלית העומדים , אחזור ולו בקצרה על מהותם של דיני המדגמים ועל תכליתם

 .ביסוד פרטי דיני המדגמים ומהווים אבן דרך בבואנו לפרש אותם

 דינים אלה הורתם במערכת .דיני המדגמים במדינת ישראל מבוססים על המשפט האנגלי .47

אולם במהלך המאה התשע עשרה נדדו דיני המדגמים אל תחום אחר , דיני זכויות היוצרים

, תהליך נדידה אשר הושלם בתחילת המאה הקודמת, תחום דיני הפטנטים, בקניין הרוחני

פקודה אשר על , נקראו פקודת הפטנטים והמדגמים, והתבטא במספר דברי חקיקה כולם

לא למותר לציין כי הדין האנגלי . מבוססת הפקודה החלה בישראל, ירסותיהאחת מג

באופן המאפשר לנו , אולם עקרונותיו נשמרו ושוכללו, התפתח מאז חוקקה הפקודה דנן

אז , 2001וזאת עד לשנת , להסתמך על יסודותיו כמו גם על הפסיקה שניתנה בעקבותיו

להרחבה בעניין ההיסטוריה של .  האירופאיוהומר בדין, שונה הדין האנגלי באופן יסודי
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 .Russell- Clarke and Howe on Industrial Designs 7thבספרם של ' דיני המדגמים ר

Edition (Sweet &Maxwell, London 2005)) .ראסל קלארק': להלן'.( 

הושפע והשפיע על המטרות והתכליות של , מעבר זה של דיני המדגמים אל תחום הפטנטים .48

מטרתם של דיני , בעיקרם של דברים. כמו גם על עקרונותיה ויסודותיה, ת דינים זוכרמע

. המדגמים היא בפיתוח אותו תחום הנקרא עיצוב תעשייתי ומניעת קפיאתו על שמריו

בבסיס דינים . ממש כשם שדיני הפטנטים נועדו להעשיר את תחום האמצאות הטכנולוגיות

מרגע שהגיעו , םתעשייתייכמו גם עיצובים , גיותאלה קיימת העובדה כי אמצאות טכנולו

וכל העוסקים המתחרים בתחום מסוים רשאים להשתמש , לידיעת הכלל הרי הם נחלתו

ובמיוחד לרשות , לגלות ולהעמיד לרשות הציבור, על מנת לעודד ממציאים ומעצבים. בהם

פיה הוקמה מערכת של רישום ול, מתחריהם את אמצאותיהם ואת העיצובים שעצבו

לפיו תהא לו זכות , תמורת הגילוי מקבל בעל האמצאה או בעל העיצוב מונופול מוגבל בזמן

 .לנצל את האמצאה או העיצוב, )דהיינו לא רק זכות העתקה(בלעדית מוחלטת 

בהתאם לתכליות דומות אלה גם נקבע כי דין פרסום מוקדם של מדגם כמוהו כדין פרסום  .49

הוא בכך שלא הייתה לציבור אפשרות , קבלת ההגנהתנאי ל, דהיינו, מוקדם של פטנט

, הרציונאל הוא ברור. להגיע אל האמצאה או אל העיצוב טרם הוגשה הבקשה לרישום

 . הציבור לא ישלם במונופול עבור אמצאה או עיצוב שהיו בנחלת הכלל ממילא

ם בהתאם לכך נגזרו ההלכות הנוגעות לפרסום קודם של מדגם מאלה שעסקו בפרסום קוד .50

 ):108' ראסל קלארק עמ( דהיינו . בפטנט 

 

What counts as "published" for the purpose of calling 
into question the novelty of a later design registration? 
This is broader than the word at first suggests. It is by no 
means limited to the publishing of a design in a printed 
publication, although it includes that. In practical terms, 
there are two main ways in which a design can be 
published: by prior use of the design, by selling or 
displaying to the public articles to which the design has 
been applied; and by paper publication of one sort or 
another. It is not, in fact, necessary that the publication 
should be on paper; an oral disclosure, provided it is non-
confidential, will amount to publication. 

  In general, the law as to what constitutes a prior 
publication for registered design purposes is that same as 
the law of prior publication under the pre-1977 patent 
law, and pre-1977 patent authorities on the subject have 
consistently been treated as applicable to registered design 
cases.... 
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In general, there will be publication if articles to which 
the design is applied are manufactured, displayed or used 
in such a way that members of the public will or might see 
them. It is not necessary that the articles should have 
been sold. 

 

החשיבות היחידה היא , ם את המדגםאין חשיבות למספר האנשים הרואי, ודוק .51

או שנחשף בדרך כלשהי לציבור אינו יכול , מדגם שהוחל בשימוש בו, לפוטנציאל הראיה

 ):109' עמ(ובלשון ראסל קלארק בהמשך הדברים .  מהגנת המונופוליןת וליהנוםלהירש

The alleged prior use was the use of wooden blocks to 
make a private carriage-drive at the house of Sir William 
Worsley. Parke B. said.  

 
"As to the alleged user, the only  
evidence is that a similar pavement had 
previously been laid down at Sir. W. 
Worsley's… if the mode of forming and 
laying the blocks at Sir. W. Worsley's 
had been precisely similar to the 
plaintiff's, that would have been a 
sufficient user to destroy the plaintiff's 
patent, though put in practice in a spot 
to which the public had not free access." 

 

Thus, if the use was in such a position and in such 
circumstances that some members of the public would be 
likely to have seen the design, there will be publication, 
even thought it is not proved that anyone did examine it.  

  The disclosure of the prior use need not be to a large 
number of the public. If there has been a disclosure of the 
design to any individual member of the public who is not 
under an obligation as to secrecy, there will be 
publication.  

 

די בה כדי לקבוע , משמעות הדברים לענייננו היא כי פרסום פוטנציאלי של המדגם בישראל .52
דברים אלה שנאמרו לעניין שימוש .  המקוריותכי המדגם לא עמד בדרישת החידוש או

גם לעניין זה יפים הדברים כפי . הוכרו גם לגבי פרסום מסמך הכולל את המדגם, באמצאה
 :) ואילך112'עמ (ואביאם בשלמות על אף אורכם, שנכתבו בראסל קלארק

If a design has been contained in documents, such as 
books or catalogues, which have been sold or circulated, 
there would clearly be publication. It is not, however, 
necessary that large numbers of the documents should be 
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proved to have been actually sold or circulated. In Harris 
v Rathwell, Lindley L.J. said: 

"It is sufficient to show that the invention 
was so described in some book or 
document, published in this country, that 
some English people may fairly be 
supposed to have known of it"  

 
And in Otto v Steel, Pearson. J. said: 

"The question is whether or not this book 
has been published in such a way as to 
become part of the public stock of 
knowledge in this country. It is not' to my 
mind, necessary for the purpose to show 
that it has been read by a great many 
people, or that any person in particular has 
got from it the exact information which it is 
said would have enabled Dr Otto in this 
case to have made his engine. But to my 
mind, it must have been published in such a 
way that there may be a reasonable 
probability that any person, and amongst 
such persons, Dr Otto, might have obtained 
that knowledge from it"… 

 

…The presence of even only one copy of a document in a 
public library has been held to constitute publication, and 
the presence of a design in the sample library of a well-
known firm, where it was open to inspection by customers 
of the firm, and by such members of the public as the firm 
was ready to allow to inspect it, has also been held to 
amount to publication.  
  But if the document, thought in a library, was not, in 
fact, in a place where it was accessible to members of the 
public, then there would not be publication.  In United-
Shoe & Nail Co v Stewart & Co the alleged anticipation 
consisted of an American specification which had been 
deposited in the patent office library, and was in a place 
where it was accessible to all persons making use of the 
library. It was held that it constituted a prior publication. 
In Harris v Rothwell two copies of German specifications 
had been deposited in the German department of the 
Patent Office library. One had been there a year and the 
other six weeks, and their presence had been published in 
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the Patent Office Journal. It was held that there was 
publication.  

 

לאור דברים אלה יובן כי אין בידי לקבל את טענת בעלת המדגם לפיה נדרשת מבקשת  .53

יפה נוף או שהיו נגישים  אצל חברת רהביטול להוכיח כי המסמכים היו פתוחים לציבו

שם ידוע , פעם ראשונה באתר האינטרנט. פורסם המדגם פעמיים, בעניננו. לציבור הרחב

  .ופעם שניה בישיבה, לנו לפחות על אדם אחד בישראל שראה את הפרסום

לאו פרסום , פרסום לאדם החייב בחובת סודיות כלפי המפרסם, כטענת בעלת המדגם, אכן .54

אילו היה חב , גם לקוח, ולת של אדם להגיע למידע ומהבחינה הזופרסום הוא ביכ. הוא

, אולם אותה חובת סודיות לה טוענת בעלת המדגם. בחובת סודיות הרי המידע שמור עמו

ודאי לא שעה , קצועייםאינם ממין  העניין טרם היות היחסים המ, מכוח יחסי מזמין קבלן

  .ם תהא תחרות ביניהםשעה שמן הסת, שכמה ספקים נועדים עם מזמין אחד

אולם גם אילו סברתי כי משתתפי הישיבה חבו בחובת סודיות לגבי המסמך שחולק להם  .55

בישיבה שוב אתר האינטרנט של פרופיל בטון פתוח היה לכל איש מישראל שיכול היה 

זאת , ידוע לנו לפחות על אדם אחד שעשה, וכפי שעמדתי על כך, לדלות ממנו את המידע

 .שלכל הדעות אין הוא חב בחובת סודיות כלפי פרופיל בטון, מר וינטרהלא הוא העד 

לאור האמור אני מגיע למסקנה כי ככל שהדברים אמורים בפרסום קודם בישראל על פי  .56

  .המסמכים האמורים אכן פורסמו, דיני המדגמים

משכך אין לי אלא לבדוק האם יש בפרסום המסמכים שהובאו בפני כדי לקבוע שהמדגם  .57

שאכן השרטוטים המופיעים , דהיינו. היה חדש ביום הגשת הבקשה לרישומולא 

באופן שישלול ממנו את מרכיב , למדגם הרשום, בפרסומים דומים במהותם ובעיקרם

 .הנחוץ לשם רישומו, החידוש

בעלת המדגם כי טוענת ,  באשר למסמכים שחולקו בישיבה.מבחן זה הוא כידוע מבחן העין .58

רורים ושקווי האופי של דמות המדגם אינם משתקפים בהם באופן הם צילומים שאינם ב

כול לעלות כדי שעה שהוא מלווה בהסבר מילולי י, גם צילום שאינו ברורראשית . ברור

כמו גם בדפי התרשים שערך בעת הפגישה , ואכן בעדותו של העד מר וינטר, פרסום מוקדם

משתתפים בישיבה מהות וללמד כי הובהרו היטב ל, יש כדי להשלים את התמונה

אולם מעבר לכך עיון בשרטוטים מראה כי על אף , השרטוטים וקוי המתאר שלהם

טענה זו אין בה , ומכל מקום. הטשטוש שבהם ניתן להבחין בקוי הדמות העיקריים שלהם

 .ממש שעה שעוסקים אנו בדפים שהדפיס מר וינטר מאתר האינטרנט של פרופיל בטון

מדגם על חדשנות ה משום פגיעה בהםוענת בעלת המדגם כי אין בטבאשר לשרטוטים אלה   .59

. שאין בהם את תמונת הגב והתחתית של המוצר שבמדגם, האחד. שום שלושה דברים

ואילו , ה התחתוןהשני שאין בפרסומים את הקיעור המפריד בין המשטח העליון לז
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 במשטחו בשרטוטים המצוטטים את בליטות הבטון היוצרות חיספוסהשלישי שאין 

 . העליון

הרי שהתבוננות בשרטוט הצד והגב של המדגם מגלים כי אין בהם , באשר לדבר הראשון .60

אולם אין בהעדרם , הם אכן מופיעים בבקשת המדגם כפי הנדרש. כל אלמנט עיצובי

של לקוח או במילים אחרות על יכולתו , בפרסום הקודם כדי להשפיע על מידת הפרסום

כדי להבין את צורתו ואף , ע מהתחום הרוכש מוצרים אלהמקצובענייננו בעל , ממוצע

 .ליצרו בהתאם

אין לנו אלה להשוותם במבחן העין לדמות המדגם , באשר לשני ההבדלים האחרים .61

 : במסמכיםלצורך העניין אביא כאן שרטוט אחד מהשרטוטים שהופיעו. הרשום

 

די במבט קל בצלע השמאלית של השרטוט כדי להבחין בקיעור המפריד בין המשטח  .62

במבט דומה די גם . מאפיין גם את הקו הימני בשרטוט,  קיעור כאמור,העליון והתחתון

 . ים בה חיספוס הנוצר מבליטות של בטוןבצלע העליונה על מנת לראות כי קי

, לפיכך, כי לא ניתנה הצהרת חידוש במדגם לגבי צורת בליטות הבטון, יש לדייק לעניין זה .63

אין לי אלא לשפוט אותה כחלק אינטגרלי מדמות , על אף שהיא מוגדלת בתשריט שבמדגם

שהוצג כפרסום ובמהותו לשרטוט , ככזו אני מוצא את המדגם דומה בעיקרו, המדגם כולה

ין בליטות הבטון שבשרטוט בהתבוננות מדוקדקת איני מוצא הבדל ב, יתר על כן. קודם

לפיכך אני קובע כי על . אלה כאלה מורכבים מבליטות של נקודות בטון,  שבמדגםלבין אלה

קבוע כי ט ובין המדגם באופן בו ניתן היה לפי מבחן העין אין הבדל כלשהו בין השרטו

 .אהמדגם חדש הו

מופיעים גם שרטוטים אחרים , במסמכים שהוצגו בפני שפורסמו לפני יום הגשת הבקשה .64

ואשר אף בהם ניכרים אותם מאפיינים , של חלקים אחרים אשר ניתן להגדירם כמערכת

אולם משבמדגם הרשום נרשמה רק אבן מסוג , של קיעור ושל חספוס המשטח העליון

אמור למדגם כדי לקבוע כי המדגם לא היה הדי לי בהשוואתו של השרטוט הרי ש, אחד

 .חדש ביום הגשת הבקשה

לאור כל האמור אני קובע כי המסמכים שהוצגו בפני פורסמו בישיבה ובאתר האינטרנט  .65

ובאופן שבו , ראה אותם, באופן בו לפחות אדם אחד שאינו חב בסודיות, של פרופיל בטון

וכל זאת , ול היה לראותם בישראלכל אדם המעיין באתר האינטרנט של פרופיל בטון יכ

 .לפני תאריך הגשת הבקשה לרישום המדגם
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כמו כן אני קובע כי השרטוט האמור שהופיע בפרסומים הקודמים הוא דומה עד כדי זהות  .66

 .למדגם הרשום

 .לאור האמור אני מקבל את בקשת הביטול ומורה על ביטול רישומו של המדגם .67

ד בסכום כולל של "אות הליך זה ושכר טרחת עובעלת המדגם תשלם למבקשת הביטול הוצ .68

 .ח" ש30,000

.  
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