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 ?“SONI”בלעדיות על האותיות יש או אין 
 1לב-מאת: עו"ד עדי ברקן

 

 . פסק דין בתחום סימני המסחרנתן , בית המשפט העליון 2015רגע לפני שנפרדים משנת 

 .מעבר לזהות הנפשות הפועלות בו פסק הדין, על גלגוליו, מעלה כמה נקודות מעניינות מאוד

 מעשה שהיה כך היה: 

פרוג" -מוכרות: חברת מוצרי החשמל הסינגפורית "ליפ וחשמל סכסוך בין שתי חברות אלקטרוניקהמדובר ב
לרישום סימני מסחר בישראל פרוג שתי בקשות -החל עת הגישה ליפ . הסכסוך"סוני" –וענקית האלקטרוניקה 

ובקשה שניה על לוגו  (סימן אותיותהמילה עצמה )מה שנקרא בקשה אחת על . SONICGEARעבור הסימן 

  .2- של הסימן מעוצב

של  המעוצבמה שהפריע לסוני היה דווקא הסימן לסוני לא היתה בעיה והוא נרשם. עם הסימן על המילה עצמה 
 ". SONY" –לסימן הבית שלה  דומה ויזואליתשלדעת סוני פרוג -ליפ

, בהגדרהיותר קל לקבל בישראל משום ש כי לכאורה, סימן מסחר שהוא מעוצבמצד אחד, זו טענה לא שגרתית 
ליו מוגבלת גם היא לעיצוב ההגנה הבלעדית שהוא נותן לבעוככזה,  מוגבל לעיצוב המסויים שלו סימן מעוצב

 .מעוצב הטעיה לגבי לוגובחינה ויזואלית היא בדיוק מה שצריך לעשות כשבוחנים . מצד שני, המסוים

 מסחר בסימני, בין היתר משום שהמעורר הטעיה בין הסימנים סגנית רשם סימני המסחר החליטה שאין דמיון
 שמקורה SON בתחילית שימוש נעשההאלקטרוניקה,  בתחום למוצרים הקשוריםהרשומים בישראל ו אחרים
 . צליל - SONUS הלטינית במילה

יש הטעיה בעיקר משום רעור על החלטת רשות הפטנטים, דווקא חשב שאליו הגיע הע ,בית המשפט המחוזי
 היה מובלט.  ”SONI“אשר כלל את המילה המעוצב שחלקו הראשון של הסימן 

את דעתו של בית  3בית המשפט העליון נדרש להכריע בין הדעות הסותרות. בית השפט העליון החליט לאמץ
 חשובות: קביעות שתיקבע המחוזי והמשפט 

 עניק מונופול גורף על המילהפרוג אינו מ-הסירוב לרשום את הלוגו של ליפ SONI חברת סוני, בין ל
 מעוצב. הלאפרוג לרשום את סימנה -היתר, בגלל שאישרו לליפ

 

 פרוג אשר -הדמיון הויזואלי העיקרי בין הסימנים נגע להדגשת חלקו הראשון של סימנה המעוצב של ליפ
פרוג סימן מעוצב אחר שניתן היה לקרוא בו בברור את הסימן -אילו בחרה ליפ. SONIכלל את האותיות 

 , לא היה נוצר חשש להטעיה.SONICGEAR –המלא 
 

בסימן מסחר גם אם מדובר עיצוב של לוגו יש להשקיע מחשבה שגם ב היא מהמקרה הזההמסקנה המעשית 
 .מתאר לכאורה רכיבשכולל 

                                                           
 בו ואין בלבד כללי מידע הינו במאמר המוצג המידע כל , מחשבים ואינטרנט.רוחני לקניין מומחית דין עורכת היא לב-ברקן עדי 1 

 .משפטית דעת חוות או יעוץ להוות כדי
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