
 
 

 שלהוסידורי המנות שטעם הפיצה  מחליטהכשפיצריה 
 סימן מסחרכ להירשם יםראוי

 
הפיצות של  שהחליטה שטעמיהן"הרשת"(  –)להלן  ותפיצרירשת עשה במ

ראויים להגנת דיני סימני  ,את תבשיליה היא מגישהבו והאופן שוהפסטות שלה 
 המסחר בארה"ב.

 נשמע קצת יומרני? קצת מופרך?

לא באמת  הזשובכן, בית המשפט האיזורי של אזור דרום טקסס בארה"ב החליט 
 .כל כך פשוט

 

 1*לב-עו"ד עדי ברקן

 
השיג בדרך לא דרך גישה . הרשת טענה שאותו עובד מתחרהחבר לרשת אשר ההסיפור מתחיל בעובד לשעבר של 

. הרשת שתלה אצל למתכונים ולסודותיה המסחריים של הרשת ואף גייס לשם כך גם עובדים לשעבר של הרשת
 המתחרה. על ידיתיעד העתקה של מתכונים ונהלי עבודה של הרשת והוא ושתל" "עובד מהמתחרה 

הפרת סימני מסחר על שהתבססה, בין היתר, על הטענה של  2תביעהנגד המתחרה והעובד לשעבר רשת הגישה ה
רשת טענה כי טעמי התבשילים וטכניקות ה. "צורת הגשה החדשנית" של תבשיליה -ו טעמיהם המיוחדים""

טעמי וסידורי  את שמבדילתורמים ליצירת אופי ייחודי  ,הגשה והשימור היחודיים של תבשיליהההכנה, ה
 וכי יש בכך עדי להקנות לה קניין רוחני. המתחריםהתבשילים שלה לעומת טעמי וסידורי התבשילים של 

את הפרה ו/או דיללה  ,המתחרה, בעשותה שימוש ברכיבי הטעמים ובשלבי הכנת התבשיליםהרשת טענה כי 
 בטעמי המאכלים.רשת הסימני המסחר המוגנים של 

למרות שבאופן כללי טעם מתאר טובין מסוימים ואינו כשיר להיות סימן מסחר )בהגדרה  ,3לפי הדין האמריקאי
 /לקשר זהותלמד לצרכן תנאי לכך הוא שה. אין מניעה עקרונית שטעם יקבל הגנה של סימן מסחרמשפטית(, 

של  "ונקציונליפ"שלטעם אין אפיון נוסף הוא  תנאי .המסעדה או השף הספציפי –עם מקור מסוים הטעם  את
   שכן אפיון שכזה אינו ניתן להגנה.מאכל מסוים 

משמעותי חסרון מתחרים ל תסבעל אותו אפיון  אפיון של מוצר נחשב "פונקציונאלי" אם הענקת זכות בלעדית
רי תרופות תעניק מונופולין לא סימן מסחר על טעם תפוז לכדו בקשה לרשוםשלהם. למשל, גע למוניטין שאינו נו

  תתקבל. ולכן לאזה טעם על מסחר ימן זה המבקש לרשום סראוי ל

 -רעב  –מזון נועד לספק צורך פונקציונליות אפילו גבוהה יותר. העדר במקרה של טעמי מאכלים, המשוכה של 
 ."יונלי של המוצראפיון פונקצ"לטעם יש ערך מוסף. טעם מוסיף לאיכות המזון ולכן נחשב אולם 

 ? ןהגשתצורת ו ומה לגבי אופן עיצוב הפיצות והפסטות

לדמיין הצלחה מסוימת בנסיון אני דווקא מצליחה אולם רף גבוה את אותו גם בשאלה זו מציב הדין האמריקאי 
  ., במיוחד במסעדות גורמהלרשום הגנה קניינית על אלמנטים עיצוביים של צורת הגשת תבשילים

עוד לא נתקלתי בבקשה לרשום סימן מסחר על טעם של מאכל או על צורת ההגשה שלו ובישראל הקטנה שלנו: 
 , בנסיבות הנכונות.ה לא אומר שזה לא אפשרימדגם אבל זבקשה לוגם לא 

 ...בצורת פירמידהכשיו נותר רק להמציא פיצה וע

                                                           
 חוות או יעוץ להוות כדי בו ואין בלבד כללי מידע הינו במאמר המוצג המידע כל. רוחני לקניין מומחית דין עורכת היא לב-ברקן עדי1 

 המסתמכת פעלה כל לפני מקצועית עצה לקבל נדרשים ואלה הקוראים כלפי כלשהי באחריות נושאת אינה המחברת. משפטית דעת
 .האמורים הדברים על

 2 )of October, 2014 th(20 New York Pizzeria, Inc. v. Ravinder Syal, et al335 -CV-Civil Action No. 3:13 

 3 The Lanham Act § 15 U.S.C. 1125(a)(1)(A) 

 


