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  יאיר אלוי, עו"ד / שלא רשם בישראל מוכר היטבסימן מסחר ההגה על 

גם בישראל רישום סימן מסחר מקה לבעל הסימן זכות לשימוש ייחודי בו, אך האם קיימת הגה 

עם  מזוהים באאך למרות זאת אים רשומים בישראל  המוכרים היטב מחוץ לישראל אך לסימים

המוצר? האם עוסק בישראל יכול לעשות שימוש, ללא רשות של הבעלים, בשם מסחרי אשר ידוע 

  ומוכר בעולם אך איו רשום בישראל? 

דובר על מקרה שבו עשה שימוש מסחרי  במקרה שדון לאחרוה בבית המשפט המחוזי מרכז לוד

כי  קבע,בית המשפט י לצורך שיווק מוצרי הלבשה בישראל.  בשמו של האמן הודע סלבאדור דאל

השם סלאבדור דאלי לא מוכר בישראל בתחום של דברי הלבשה וקהל הצרכים בישראל איו 

מזהה טובין מסוג זה עם האמן דאלי, על אף היותו אמן ודע ועל כן דחה את הטעה כי מדובר 

  באותו מקרה.בסימן מוכר היטב המזכה בהגה 

 מדיה חברה ,סימן שבבעלות אדם שהוא אזרחכסימן המוכר היטב בישראל החוק בישראל מגדיר 

, תושב קבוע בה או שיש לו בה מפעל עסקי תעשייתי פעיל, ואפילו הסימן איו סימן (באמת פריז)

   . בישראל או אין משתמשים בו בישראלמסחר רשום 

 :ין קביעתו של סימן מסחר כסימן מוכר היטב בישראללעהחוק בישראל מוה שי שיקולים 

מוכר בחוגי הציבור הוגע לעין, והמידה שבה הוא מוכר כתוצאה ממאמצי המידה שבה הסימן "

. עם זאת, רשימה זאת איה מהווה רשימה סגורה והחוק מאפשר להתייחס גם "השיווק

  לשיקולים וספים. 

שימוש בזכות לאף אם איו רשום, יזכה את בעליו  ,היטבסימן מסחר מוכר על פי הדין בישראל 

כך   ייחודי בסימן לעין טובין שלגביהם הוא מוכר היטב בישראל או לעין טובין מאותו הגדר.

למשל, לא יתן יהיה לעשות שימוש בסימן מסחר כדוגמת מקדולדס לצורך שיווק המבורגרים, 

 חר בישראל.  גם אם המילה "מקדולדס" לא רשמה כסימן מס

המטרה היא להגן על המויטין הברור והייחודי שרכש אותו סימן בפועל, גם אם רישום פורמלי 

לא עשה לגביו.  בתי המשפט אימצו מבחים שוים על מת לקבוע האם סימן הוא מוכר היטב 

 מידת ההכרה של הסימן; מידת והיקף השימוש בו; מידת, היקף ומשך הפרסוםבישראל, כגון: 

שיתן לו; ההיקף הגיאוגרפי של גורמים אלה; דרגת ייחודיותו הטבועה או הרכשת של הסימן; 

ידי צדדים שלישיים; אופי הטובין או השירותים וערוצי הסחר -מידת השימוש בסימים דומים על

לטובין או לשירותים הושאים את הסימן; המידה שבה מויטין הסימן מסמל טובין איכותיים; 

  . הערך המסחרי המיוחס לומידת ו

יודגש, כי היקף ההגה ואופן יישום מבחי העזר הללו תלויים בהתאם לסיבותיו של כל מקרה 

לגופו. לכן, על מת להכריע בשאלה האם יתן לעשות שימוש בסימן מסויים, אשר עשוי לזכות 

ת שיבחן את הושא להגה לאור היותו 'מוכר היטב', מוצע לפות לעורך דין העוסק בתחום על מ

  לעומק ובהתאם להלכות הרלווטיות בושא זה.    
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Protection of a Well known trademark that was not registered in Israel/ Yair Aloni, Adv.  

Trade mark registration bestows upon its owner the exclusive right of using it, but is 
there a protection in Israel also for international well knows marks that were not 
registered in Israel, but are identified with the product? Can one use such mark in 
Israel without the permission of its owner,  where the mark is known and recognized 
globaly but is not dully registered in Israel? 

In a case recently discussed in the Central Lod District Court regarding a commercial 
use of the name of the famous artist Salvador Dali was made for the purposes of 
marketing apparel products in Israel. The Court held that the name Salvador Dali is 
unfamiliar in Israel in the market of apparels and the consumer audiences in Israel 
does not recognize this type of goods with the artist Dali, despite being a well-known 
artist.  Thus, the Court dissmissed the argument that the name is a well known mark 
that entitlles protection. 

Israeli law defines a well-known mark as a mark owned by a person who is a citizen, 
a member country (under the Paris Convention for the Protection of Industrial 
Property), a permanent resident or has an active industrial business in it, even if the 
mark is not a registered trademark in Israel or used in Israel. 

Israeli law sets two tests for determining whether a trademark is a well recognized 
mark in Israel: "The extent to which the mark is recognized in the relevant public 
circles and the extent to which it is recognized as a result of marketing effort".  
However, this is not a closed list and the law is open to other considerations. 

Under Israeli law a well-known trade mark, even if not registered, will grant its owner 
exclusive use in Israel of the mark in respect of the goods for which the mark is well 
known for, or for goods in of the same class. Thus, for example, one may not use a 
trade mark such as "McDonalds" for the purpose of marketing hamburgers even if the 
word “McDonalds” was not registered as a trademark in Israel. 

The objective is to protect the reputation and the mark’s obvious distinction acquired 
in practice, even if the formal registration was not made. Courts have adopted 
different tests to determine whether a mark is a well-known mark in Israel, such as the 
degree of recognition of the mark; The degree and extent of its use; The extent, scope 
and duration of publicity given to it; The geographical scope of those factors; The 
degree of the inherent or acquired uniqueness of the mark; The degree of use of 
similar marks by third parties; The nature of the goods or services and trade channels 
for the goods or services bearing the mark; The extent to which the mark signifies 
reputation of quality goods; and the extent of the commercial value attributed to it. 

Note, that the scope of protection and how these tests will be applied depend on the 
circumstances of each case. Therefore, in order to determine whether a particular 
mark, which may be protected for its 'well known' character, can be used it is advised 
to consult with an attorney who practices such matters for further examination of the 
issues. 
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