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  1עו"ד ייב פרידהוף,/  וסימי מסחר על בריטי ספירס

לצו מיעה גד  בקשהלבית המשפט המחוזי בתל אביב  לאחרוהמרת בריטי ספירס הגישה הז

 ,המותג שלה םשושאים את בשמים מזויפים  כמות מסחרית שלשלטעתה ייבא  ,סוחר ישראלי

בקיין הרוחי שלה. זכויותיה ר וסימן המסחתוך הפרת  , והכלהרשום בישראל כסימן מסחר

זהים כמעט לחלוטין לאריזה ולבקבוק של היו האריזה והבקבוק של הבושם המפר  באותו מקרה

  . על ההגה על המותגקשה הדבר מסימן מסחר ראה כי היה שלא היה רשום ככל  הבושם המקורי.

, מספריםאותיות,  הם הישראלייםסימי המסחר  דייסימי מסחר היתים לרישום על פי 

יתן לרשום סימן מסחר על השם  ,למשל ,כךצלילים או צירופים של אלה. צורות, מילים, דמויות, 

מופיעים האו על הצבע על הלוגו  וכן"בריטי ספירס", כמו גם על צורת בקבוק הבושם הייחודית, 

ים של שימושים רישום סימן המסחר מוגבל לסוג מסו  . על אריזות המוצרים אותם היא משווקת

  ולכן, ככל שעסק פועל במספר תחומים, יכול ויידרש לרשום מספר סימי מסחר.

לבעליו (או  בסופו, לכשתאושר הבקשה, תועק אך ממושךהליך א הו רישום סימן המסחר הליך

לגבי  המסחר ) זכות שימוש ייחודית בסימןבזכויות רשומות אלהמחזיק ברישיון שימוש בלעדי ל

עצמו  ולבדללבעליו לבות לעצמו מויטין  אפשרתכך שישירותים שבגים הוא רשם,  או סחורות

של סימן מסחר  תוקפו. לעשות שימוש בסימן המסחר הרשום מיעה מהמתחריםתוך  ממתחריו

לחדשו לתקופות וספות של עשר שים כל אחת, בכפוף לתשלום  ויתן רשום הוא לעשר שים

  אגרה.

היכולת לתבוע סכום של עד הוא ולרשות הבעלים של סימן המסחר רשום  יתרון וסףהחוק מקה 

  .הוכחת זק) ללא צורך בשימוש אסור או העתקה ,למשללכל הפרה של הסימן ( ₪ 100,000

בהתאם וזאת  איו רשם אף אםיתן להגיש תביעה בגין העתקת סימן מסחר במקרים מסוימים 

או בהתאם לדיי עשיית עושר ולא  גיבת העין"ות הקובע את עוולת "חוק עוולות מסחריל

במקרים אלה יהיה צורך בהוכחת הזק שגרם, משימה שהיא בדרך כלל קשה עד אולם  במשפט,

  . בלתי אפשרית

אשר הפך להיות מזוהה עם העסק  , שם או צירוף של שמות, או לוגומכאן שמי שברשותו סימן

כדי שמי שיראה מוצר דומה עשוי להתבלבל  עדאו המוצר שמייצר,  ,שלו, השירותים שמעיק

ן יהקי ה לעורך דין הבקיא בתחוםולחשוב שמא מדובר במוצר ששייך לו, עדיף שלא ימתין ויפ

.  ללא רישום זה מסחרהשזה יבצע עבורו רישום של סימן  בכדי ,סימי מסחר בדגש על ,הרוחי

במה שהפך להיות חלק  םחרימפי שימוש של מת באופן כון יהיה קשה יותר להגן בעתיד

  העסקי. מהמויטין 

                                                 
אין בסקירה  . והגירהסחרי, דיי חברות , העוסק בין היתר במשפט המעורך דין במשרד אפיק ושות' והי יב פרידהוףעו"ד י 1

בטרם קבלת כל החלטה בושאים  המתמחה בתחום זהכללית זו משום ייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין 

  ו.המתוארים בסקירה ז
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On Britney Spears and Trademarks / Yaniv Friedhof, Adv.2 

Singer Britney Spears recently moved the Tel Aviv District Court for an injunction 
against an Israeli trader, allegedly importing fake perfumes bearing the “Britney 
Spears” brand, a brand registered in Israel as a trademark, all in infringement of the 
trademark and her intellectual property rights. In that certain case the packaging and 
the unique shape of the bottle of fake perfume were almost identical to the packaging 
and original perfume bottle. Without the registration of the trademark it would have 
been more difficult for them to protect the brand. 

Registerable types of trademarks under the Israeli trademarks legislation include 
letters, numbers, words, images, shapes, sounds or combinations of such. For 
example, one can register a trademark on the name "Britney Spears", as well as on the 
unique shape of the perfume bottle and on the logo or the color depicted on the 
packaging of the products. Trademark registration is limited to a particular type of use 
and therefore, if a business operates in several areas, one may be required to register 
several trademarks. 

The procedure for registration of a trademark may be long but at the end the 
trademark owner (or the holder of an exclusive license) will have the exclusive right 
to use the trademark for the goods or services for which it is was registered, to enable 
the owner to build a reputation and differentiate itself from its competitors with the 
prevention of the competitors from using the registered mark.  A trademark is valid 
for ten years and may be renewed for further periods of ten years each, subject to 
payment of a fee. 

Israeli law provides another benefit to an owner of a registered trade mark - the ability 
to claim an amount of up to ILS 100,000 for any infringement of the mark (e.g., 
illegal use or copying) without requirement to prove damage.  In some cases Israeli 
law allows one to file claim also for infringement of a non-registered trademark under 
unjust enrichment or commercial torts theories but in such a case proof of damage 
will be required, a task that may prove to be between difficult to impossible. 

Thus, an owner of a unique sign, name or combination of names, or a logo that 
became associated with the owner's business, supplied services or product, so that 
whomever sees a similar product may be confused and think that this is a product that 
belongs to such owner, it is advisable not to wait and contact a lawyer that is 
knowledgeable in the intellectual property (and specifically) trademarks field in order 
to promptly register the trademark.  Without due registration it will be more difficult 
in the future to protect from use of competitors of what has become part of the 
business reputation. 

                                                 
2 Advocate Yaniv Friedhof is an attorney at the law office of Afik & Co., Attorneys and Notary 

(www.afiklaw.com) whose main practice areas are commercial law, corporate law and immigration. Nothing 

herein should be treated as a legal advice and all issues must be reviewed on a case-by-case basis.  For additional 

details:  +972-3-6093609 or at the e-mail: afiklaw@afiklaw.com 


