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*עו"ד ,דורון אפיק /לי את שם המתחם באיטרט 'חטפו'ם אמה לעשות    

לקוח של משרדו גילה שחיפוש באיטרט של שם החות שלו מגיע לשם מתחם של עסק אחר, למרות ששם 

לשם המתחם האמור.  המשמעות היא הסתה של לקוחות פוטציאליים  דומההעסק האחר כלל איו 

  מפי אותה "חטיפת לקוחות"?משפטית הגה אחר.  האם קיימת המחפשים את שם החות לעסק 

דרך המלך להגה על שם של עסק היא רישום סימן מסחר. סימי מסחר ועדו להגן על קהל הצרכים מפי 

הטעייה, ובמקביל להגן על זכותו של בעל סימן המסחר שקהל הצרכים שלו יהיה מודע למקור האמיתי של 

שבלעדיו לא יתן מסחר מחזק את היכולת להגן על השם או על הלוגו אך איו תאי הטובין.  רישום סימן 

  שם.ב הזכויות עללהגן משפטית 

שם מתחם באיטרט מוביל גולשי איטרט לאתרים של עסקים וכך מהווה כלי חשוב לפיתוח המויטין של 

לעתים אדם רושם על שם  העסק.  בשים האחרוות קיימת תופעה של "חטיפת" שמות מתחם של חברות.

לצורך  שמות מתחםעצמו ללא כווה רעה שם מתחם שאמור להיות של אחר אך קיימים גם כאלה שרוכשים 

קיימים גם כאלה שרוכשים שם מתחם .  העסק ששמו "חטף" תמורת "כופר" לאחר מכן לבעל םמכירת

  וע במכוון בעסקיו. דומה או זהה לעסק של אחר כדי ליהות מהמויטין של האחר או אף לפג

במקרה של "חטיפת שם מתחם" יתן לבקש מבית המשפט להוציא צו האוסר על מפר הזכויות להשתמש 

בשם המתחם ויתן גם להגיש תביעה כספית, לרבות לפי חוק עשיית עושר ולא במשפט הישראלי המחייב 

מכיוון שהדין של אחר.   )יטיןמוכס (במקרה זה, אדם לפצות על טובת האה הובעת משימוש שלא כדין ב

הישראלי איו מכיר בדרך כלל בזכות לפיצוי על עצם הפגיעה בזכות (כפי שקיים, למשל, על פי הדין בארצות 

שגרם כתוצאה מההפרה הוכחת הזק בדרך כלל יהיה  יהקושי המשפטהברית) ודורש הוכחת הזק שגרם, 

  .   הפרהאו קביעה של גובה הרווח שוצר למפר כתוצאה מה

מאפשר קיטת שורה של סעדים אפקטיביים במקרה של  1999חוק עוולות מסחריות הישראלי שחוקק בשת 

מצב בו עוסק גורם לכך שכס שהוא מוכר או שירות שהוא ותן, ייחשבו בטעות ככס או כשירות  –גיבת עין 

יתן לא רק לדרוש מהמפר  של עוסק אחר או ככס או כשירות שיש להם קשר לעוסק אחר.  במקרה כזה

למסור מסמכים פיסיים שיראו את הרווח שצמח לו מההפרה, אלא אף לפצות את הפגע בפיצוי של עד 

גם כשמשתמשים בכלי הזה רצוי לרשום סימן מסחר בהקדם  יצוין, כי ש"ח ללא צורך בהוכחת זק.  100,000

  ויחזק את זכויות בעל העסק. האפשר, באשר סימן מסחר רשום יקל על הוכחת הזכויות בשם

חשוב לציין כי כל ושא השימוש בסימי מסחר הוא ושא מורכב ביותר ורצוי להתייעץ עם עורך דין 

המתמחה בתחום המסחרי הן לביצוע רישום סימים והן באופן כללי על מת להגן על המויטין של העסק או 

  כדי להימע מפגיעה תמימה במויטין של אחר.

  

                                                 
) המתמקד בדיי www.afiklaw.comמשרד אפיק ושות' (המהל של שותף וטריון ועורך דין והוא ה דורון אפיק היו עו"ד *

ומיות ופיסיות, לרבות עסקאות מיזוג ורכישה, ומימון ואף מרצה בתחום במסגרת חברות, דיי מקרקעין, עסקאות בילא

באויברסיטה העברית בירושלים. עו"ד אפיק בוגר הכשרה של האיחוד האירופי ביישוב  Executive MBAתואר מהל עסקים 

או במייל:  03-609.3.609מחוץ לכותלי בית המשפט (גישור ובוררות).  לפרטים וספים:  סכסוכים בילאומיים

 afiklaw@afiklaw.com.  
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What to do when if my Internet domain was ‘abducted’/ Doron Afik, Esq. *  

A client of our firm discovered that an Internet search of his shop name reaches a domain of 
another business, although such other business name is not even similar to the said domain 
name. The meaning of this is that potential customers seeking the name of the ship will reach 
the other business.  Is there a legal protection against such ‘customers kidnapping’ ? 

The best way to protect a business name is by registration of a trade mark. Trademarks are 
designed to protect the public from being mislead while protecting the rights of the a 
trademark owner by ensuring that the potential consumers will be aware of the true origin of 
the goods. Trademark registration strengthens the ability to protect the name or logo, but is 
not a legal precondition for the protection of the name. 

An Internet domain name leads Internet users to websites of businesses and is an important 
tool for the development of business reputation. In recent years, the ‘abduction’ of domain 
names has become popular. Sometimes a person registers a domain that should have been 
another’s without bad intentions but there are also those who purchase domain names for the 
purpose of selling them later to the business whose domain was so ‘abducted’ against 
payment of ‘ransom’.  There are also those who purchase a domain name similar or identical 
to that of a business of another in order to enjoy the reputation of the other or even 
deliberately damage its business. 

In the case of "domain name abduction" one can move the Court to issue an order prohibiting 
the infringer to use the domain name and one can also file a monitory claim in Court, 
including under the Israeli Unjust Enrichment Law that requires a person to compensate for 
the benefits arising from the illegal use of an asset (in this case, reputation) of another. 
Because Israeli law (unlike the law in the United States of America, for example) does not 
recognize the right to compensation for the mere infringement of a legal right and demands 
proof of the damage caused, usually the legal difficulty will be demonstrating the actual 
damage caused by the infringement or determination of the amount of profit generated by the 
infringement. 

The Israeli Commercial Torts Law of 1999, however, allows a series of effective remedies in 
the event of a tort of passing off - a case where a business makes goods sold or services 
provided to be considered by mistake as an asset or a service of another business or an asset 
or a service related to another business. In such a case one can not only demand furnishing 
financial records of the tortfeasor to inspect the benefit derived by the tort, but also to 
compensate the victim by up to ILS 100,000 without a requirement to prove damage. Note 
that even when using this legal path, it is advisable to register a trademark as soon as practical 
because the registered trademark will assist if the proof of the infringed rights in the name 
and will strengthen the rights of the business owner. 

It is important to note that any trademarks related issue is a complex issue and it is therefore 
advisable to consult with an attorney who specializes in the commercial law both in order to 
register a trademark and for to the protection of the reputation of the business or to avoid 
harming a third party's reputation. 
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