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  יאיר אלוי, עו"ד /סימן מסחר בילאומי בישראל של רישום 

רישום סימן מסחר היו צעד חשוב להגה על הקיין הרוחי של כל עסק.  רישום סימן מסחר 

הוא  המסחר היקף ההגה על סימןמאפשר לבעל הסימן להגן על הזיהוי של הסימן עם העסק אך 

האם יכול עסק בילאומי להגן על סימן המסחר גם  בלבד. למדית הרישום מוגבל טריטוריאלי ו

  במספר טריטוריות בו זמית ללא צורך ברישומו בכל מדיה ומדיה?

אשר מסדירה הגה ורישום בילאומי של  אמה - הצטרפה ישראל לפרוטוקול מדריד 2010בשת 

י העולמ ארגון הקיין הרוחיהידי עות מערכת מרכזית אחת המוהלת על צסימי מסחר באמ

)WIPO בה, ), הממוקם'ות בעולם מערכת זו  .שוויץבגמאפשרת רישום ביותר ממאה מדי

כך, יתן כיום להגיש בישראל בקשה בילאומית לרישום סימן  החברות בפרוטוקול מדריד. 

  מסחר.  

להגיש תחילה בקשה לסימן על המבקש לסימן מסחר בקשה בילאומית בישראל כדי להגיש 

בעל סימן רשום בישראל.  כמו כן, על המבקש להיות אדם או ישות ל או להיות חר בישראמס

משפטית אשר הים בגדר אזרח ישראל או שמקום מגוריו בישראל או שיש להם פעילות ממשית 

היא ו ,MM2המכוה  ,את הבקשה מגישים על גבי טופס ייעודי  תעשייתית או מסחרית בישראל.

בגין הרישום  אגרהם סימי המסחר בישראל ובמקביל תשלום לרשאגרה סמלית כפופה לתשלום 

 רשם סימי המסחר הישראלי בוחן בחיה ראשוית של הבקשה  .WIPOישירות ל הבילאומי 

הקשר  , עמידה בתאי הסף ובחיתהטפסיםבתאים הטכיים כגון מילוי תקין של המתמקדת 

היקף , סוג הסימןהמבקש,  למשל, זהותהבילאומית ( בקשההליך סימן המסחר הישראלי וה שבין

  .)הסימן המבוקש ועוד

, אשר ככל שיימצא כי הבקשה הוגשה באופן תקין תועבר הבקשה לבחיה במשרד הבילאומי

לכל אחת מהמדיות בהן ויעבירה  ביומן סימי המסחר הבילאומילאחר בחיתה ירשום אותה 

ם לכללים והחוקים שבכל מדיה.  הרישום התבקש לצורך בחיה מהותית של הבקשה בהתא

 כל מדיהאופן הבדיקה בלחודשים, בהתאם  18-ל 12תהליך הבחיה המהותית עשוי להמשך בין 

תאריך הקובע לרישום הבילאומי ייחשב כתאריך הגשת הבקשה הבילאומית אך בסופו של דבר ה

הגיעה למשרד במשרד סימי המסחר בישראל.  ככל שחסרים פרטים בבקשה או ככל שהבקשה 

הבילאומי לאחר חודשיים ממועד הגשתה למשרד המקור, תאריך הגשתה ייקבע לפי המועד בו 

תוקפו של סימן התקבלה הבקשה במשרד הבילאומי או במועד בו הושלמו הפרטים, לפי העיין.  

   שים ויתן לחדשו אחת לעשור בכפוף לתשלום אגרה. 10מסחר בילאומי שרשם הוא 

ישראל לפרוטוקול מדריד מעיקה יתרון משמעותי בייחוד לאור החיסכון הרב בעלויות הצטרפות 

הובעות מהצורך בקיטת הליכי רישום בכל מדיה בפרד.  אולם, מאחר ודרשת הבה רחבה של 

המערכות הבירוקרטיות השוות כדי להבטיח הליך קליטה יעיל ומהיר של הבקשה מוצע להיוועץ 

  בתחום.      בעורך דין העוסק 
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International Registration of Trademarks in Israel/ Yair Aloni, Adv.  

Trademark registration is an important step in the protection of intellectual property rights of any 
business. Trademark registration allows the owner to protect the identification mark of the 
business but the scope of the trade mark protection is territorial and limited only to the 
jurisdiction of registration. Can an international business protect its trademark in several 
territories at the same time without the need for registration in each jurisdiction? 

In 2010 Israel joined the Madrid Protocol - a treaty that regulates the protection and registartion 
of international trademarks via one central system managed by the World Intellectual Property 
Organization (WIPO) located in Geneva, Switzerland. This system allows registration in over a 
hundred countries that are members of the Madrid Protocol. Thus,  it is currently possible to 
submit in Israel an application to register an international trade mark. 

In order to submit an international trademark application, the applicant must first apply for a 
trademark in Israel or have a registered trademark in Israel. In addition, the applicant must be a 
person or entity who is a citizen of Israel or its place of residence is in Israel or that has 
significant industrial or commercial activity in Israel. The application is to be submitted on a 
designated form, known as MM2 and is subjected to the payment of a nominal fee to the Israeli 
Registrar of Trademarks and simultaneously also a fee for the international registration directly to 
WIPO. The Israeli Registrar of Trademarks conducts a preliminary review of the application 
which focuses on the technical aspects such as proper filling of forms, meeting the prerequisites 
and the linkage between the Israeli trademark and the international application (for example, the 
identity of the applicant, type of indication, scope of a specific sign, etc.). 

If the request was duly submitted it will be transferred for review by the international office 
which, after its review, will register it in the international trademarks diary and then transfer it to 
all the jurisdictions in which the registration was requested for the purpose of substantive review 
of the application in accordance with the rules and regulations in each jurisdiction. Substantive 
examination process may take between 12 to 18 months, depending on the process in each 
jurisdiction, but at the end the date of filing of the international trademark application with the 
Registrar of Trademarks in Israel will be deemed the date of the registration.  If the application 
lacks certain data or arrived at the international office over two months after its original filing the 
date of registration will be determined by the date the application was received at the international 
office or the date the of completing the missing data, as applicable. The validity of the 
international trademark is 10 years and may be renewed once a decade, subject to payment of a 
fee. 

Israel joining the Madrid Protocol provides a significant advantage, especially in light of the great 
savings in costs arising from the need of taking the process of registering in each jurisdiction 
separately. However, because a broad understanding of the various bureaucratic systems is 
required to ensure effective and swift registration process it is highly recommended to consult 
with an attorney knowledgeable in the field. 

                                                 
 Yair Aloni is a senior associate at Afik & Co., Attorneys and Notaries (www.afiklaw.com), 
emphasizing on commercial and civil law, including real estate, legal advice to purchasers and 
sellers and negotiations of purchase and sale transactions. For additional details: +972-3-6093609 
or at the e-mail: afiklaw@afiklaw.com 


