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  תילארשיה

 *ןהכ לאכימ

 

 םינשה ךרואל ?םניד המ – םינכרצה רוביצ תייעטהל ששח םיררועמ םניאש ,רחסמ ינמיס לש םיירחסמ םייוקיח

 ינמיס לש לולידה תנירטקוד אוה ןושארה .םייטפשמ םירדסה ינש תועצמאב וז היגוס ןוילעה טפשמה תיב חתינ

 לע הנגהה אוה ינש רדסה .םירושע ינשכ ינפל טפשמה תיב ידי לע ילארשיה ןידה לא הצמואש ,םימסרופמ רחסמ

 ינש .לולידה תנירטקוד ץומיא רחאל יצחו הנשכ הקקחנש ,לארשיב םימושרה בטיה םירכומ רחסמ ינמיס

 תייעטהל םורגי שומישהש ששח ןיא רשאכ םג "קזח" רחסמ ןמיסב תושר אלל שומיש םירסוא םירדסהה

 ןמיס לש וילעבב תילכלכ העיגפ עונמל איה ,הקיספהו הקיקחה ןמ הלועש יפכ ,םירדסהה ינש תילכת .םינכרצה

 .רחסמה

 .םירדסהה ינשל עגונב ןוילעה טפשמה תיב תקיספ תא רוקסל איה תחאה הרטמה .תורטמ יתש תיחכונה המישרל

 העבקנש לולידה תנירטקודמ םויכ םצמוצמ דחואמה רדסהה יכו ,ודחוא םה ןמזה תצורמב יכ הלעמ הריקסה

 ןמיסה לעב לעש החכוהה לטנו הפקיה ,רחסמה ןמיס לעבל תקנעומה הנגהה ןכות :םירושימ השולשב ,רבעב

 יניד לש תיזכרמה תילכתהש הסיפתהמ העפשוה דחואמה רדסהל הנתינש תונשרפה .התקנעהל יאנתכ םירהל

 תעבונ הניאש תילכלכ העיגפ ינפמ ןמיסה לעב לע ןגהל אלו ,היעטה ינפמ ןכרצה לע ןגהל איה רחסמה ינמיס

 העצהה דוסיב .תרחא תונשרפ עיצהלו רדסהה תונשרפ תא רקבל איה המישרה לש היינשה הרטמה .היעטהמ

 ,תילכלכ העיגפ ינפמ רחסמה ןמיס לעב לע ןגהל איה בטיה םירכומה םינמיסה ןיד תילכתש הסיפתה תבצינ

  .ול בסהל לולע רחסמה ןמיסב שומישש

 

 אובמ .א

 המכ דע איה עירכהל שי הבש הלאשה .םיכרד תשרפ לע םיבצינ רחסמה ינמיס יניד םינורחאה םירושעב
 ינמיס יניד תנגה תא ליבגהל שי ,תחא השיג יפל .רחסמ ןמיס לעב לש ילכלכה סרטניאה לע ןגהל יואר
 .ןידה תנגהמ תחמוצה תיתרבח תלעות וא ןכרצה תייעטהל ששח שי םהבש םיבצמל קרו ךא רחסמה
 ןתינ .תילכלכ הניחבמ עגפנ אוה םא םג ,הנגהל םילעבה הכזי אל ,קושל תרחא תלעות וא היעטה רדעיהב
 לעבל הקינעמ תרחא השיג ."היעטהה תשיג" םשב ,ןכרצה תנגהב שגדה תא המשש ,וז השיג תונכל
 שומיש ינפמ הנגה ,םישגנתמ םיכרעבו תויוריחב הדימה לע רתי עגופ וניא רבדה םהבש םירקמב ,ןמיסה
 םג ,וב םימולגה ןיטינומב וא וב שומישה תא עונמל תוכז שי ןמיסה לעבלש איה הנגהה תועמשמ .ןמיסב
 םשב ,ןרציה לע הנגהב שגדה תא המשה ,תאזכ השיג תונכל ןתינ .םינכרצה תייעטהל ששח לכ ןיא םא
 םוחתב םייזכרמ םירדסה לע עיפשהל היושע ולא םיכרד יתשמ תחאב הריחבה ."תיניינקה השיגה"
 םתואש םייטפשמ םיללכ ינשב אטבתמה ,יפיצפס רדסהב דקמתא תיחכונה המישרב .רחסמה ינמיס

                                                
 תוטויט לע ורבעש ,סובמולוק ירימו שורפ בקעי ,ליטרסו יחימעל הדות .תירבעה הטיסרבינואב םיטפשמל הטלוקפה רגוב *

 לעו תידוסיה הכירעה תכאלמ לע ,תעה בתכ יכרועל םג הדות .ךורע ןיאל התוא ורפיש םהיתורעה .המישרה לש תומדוק
 .המישרה לש יפוסה חסונל הברה םתמורת
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 ללכהו רחסמ ינמיס לש לולידה תנירטקוד אוה דחאה ללכה .םירקמ לש םיוסמ גוס לע ליחהל ןתינ
  .בטיה םירכומ םינמיס לע הנגה אוה רחאה

 תנירטקוד ,תימדקאה תורפסב התוא תופפואה תוקולחמה ףא לע .רחסמה ינמיס לוליד תנירטקוד
 םג וצמוא הנממ םיקלחו ,הפוריאבו תירבה תוצראב רחסמה ינמיס ינידמ דרפנ יתלב קלח איה לולידה
 וא 1)"גתומ" :םג ןלהל( םסרופמ רחסמ ןמיסב תושר אלל שומיש אוה הנירטקודה לש הניינע .לארשיב
 .וב שמתשמל גתומה לעב ןיב תורחת וא ןכרצה לש היעטה תנכס ןיא רשאכ ,ול המודה רחסמ ןמיסב
 דויצ יבג לע ליגרב עבטומה ,Kodak םסרופמה ןמיסב שומיש איה גתומ לש ולולידל תיסיסב המגוד
 תוביסנב הנגהל הכזי םוליצה גתומ לש וילעב ,לולידה תנירטקוד יפ לע 2.םירתנספ ןמסל ידכ ,םוליצ
  .םינכרצה תייעטהב ךורכ וניא ול המודה ןמיסב וא גתומב שומישה םא םג תומיוסמ

 )הדוקפה :ןלהל( 1972-ב"לשתה ,]שדח חסונ[ רחסמ ינמיס תדוקפ .בטיה םירכומ םינמיס לע הנגה
 םיגוס ינשב תקסוע הדוקפה .םהל תנתינה הנגהה תא תעבוקו בטיה םירכומ םינמיס םהמ םויכ הרידגמ
 תא תעבוקו – לארשיב םושר וניא אוה רשאכו לארשיב םושר בטיה רכומה ןמיסה רשאכ – םיבצמ לש
 םימושרה בטיה םירכומ םינמיס לע הנגהה .הלא םיבצממ דחא לכב ןמיסה לעבל הנגהה ןתמל םיאנתה
 3.םהל המודה ןמיסב וא םהב שומישה תובקעב רוביצה תייעטה ינפמ ששחב ללכ היולת הניא לארשיב
 "רשק" לש בלושמ ןחבמ ,ימואל-ןיבה ןידה תובקעב ,קקוחמה טקנ ,יתרוסמה היעטהה ןחבמ םוקמב
 ףתושמה הנכמה .בטיה רכומה ןמיסה לעבב העיגפל ששחו ,ול המודה ןמיסל בטיה רכומה ןמיסה ןיב
  .היעטה רדעיהב םג "םיקזח" רחסמ ינמיס לע הנגה אוה לולידה תנירטקודלו וז הנגהל ידוחייה

 םייפיצפסה םירקמב עוטנ תויהל יטפשמ ללכ לע 4:"טרפה ןיעכ אלא ןד התא יא ללכו טרפו ללכ"
 סחיה תלאש תא דימ ררועמ ורכזוהש םיללכה ינש לש ףתושמה הנכמה .רידסהל דעונ אוה םתואש
  .תעכ ראותיש "טרפ"ה לע םתלוחת לש תיפיצפסה הלאשה תאו ,םהיניב

 םיגוס המכ תללוכ לולידה תנירטקוד 5.םיעטמ םניאש םיגתומ ייוקיח לש יפיצפסה הרקמה
 גתוממ רחסמ ןמיס לש יוקיח תעבטה – םהמ דחאב דקמתא תיחכונה המישרב .םירקמ לש םייסופיט
 רורבש ףא ,גתומה לש ןיטינומה ןמ הנהנ יוקיחהש ןפואב ,גתומה לעבל ללכ רושק וניאש רצומ יבג לע
 וניאש יוקיחב רבודמ ,רחא ןושל .גתומה לעבל רושק וניאש יוקיחב רבודמ יכ רצומב הפוצש ימ לכל
 לש םירחא םיגוס יפלכ אלו ,םירקמ לש הז גוס יפלכ אופא ןווכמ ןלהלש חותינה .םינכרצה תא העטמ
  .ונלש רשקהב תויטנוולר ןניאש תויעבב םיכורכ תויהל םייושעש ,לוליד ירקמ

 יוקיח" הנכא ןתואש ,תויזכרמ תוצובק שולשל םיעטמ םניאש םיירחסמה םייוקיחה תא קלחל ןתינ
 יבג לע עבטומ גתומה ןמיס הנוש גוסמ יוקיח לש םירקמב ."הרחתמ יוקיח"ו "לוז יוקיח" ,"הנוש גוסמ
 שומיש איה תפסונ המגוד .ליעלד Kodak לש המגודבכ ,םיגתוממה םירצומהמ ןיטולחל הנוש רצומ
 ןיטולחל הנוש ןפואב בצועמה )וגול( לילמסב שומיש ךות ,םירפס תאצוה ןמסל ידכ Marlboro הלימב
 יגוסב םג ומכ ,םילילמסה לש םייפרגה םיביכרמב ברה ינושהש חיננ 6.העודיה תוירגיסה תינרצי לש הזמ
 ריבס .תורפסה םוחתל הבחרתה תוירגיסה תינרציש ותעד לע הלעי אל שיאש חיטבמ ,םמצע םירצומה
 לככ יכ עדֵי ,Marlboro ירפסב לקתנו תוירגיסה תינרצי תא ריכמה ,םירפסה יארוק רוביצש חינהל
 ול םורגלו ןכרצה לש וניע תא ךושמל איה הרטמה .םירפסה תאצוה לש יקוויש לולעתב רבודמ הארנה

                                                
 – רמאמב םינודנה רחסמה ינמיס תא ןמסמ חרכהב אל ,םוימויה תפשב םיתיעל וב שמתשהל גוהנש יפכ ,"גתומ" חנומה 1
 רוציקה םשל אוה ןאכ "גתומ" חנומב שומישה .)37 ש"ה ןלהל ואר( בטיה םירכומ םינמיס וא םימסרופמ םינמיס הלא ויהי
 .דבלב תוחונהו
2 210 (2nd ed., 2011)ARKETING MAW OF LHE T ,SWALDO J.YNDA L.  
 תחכוהב היולת לארשיב םושר וניאש בטיה רכומ רחסמ ןמיס לע הנגהל תוכזה ,םיליגר רחסמ ינמיסל המודבו ,ךכמ הנושב 3
  .הניחבל םידמעומה םינמיסה ינש ןיב רוביצה תייעטהל ששח ררועמה ןוימד וא תוהז
 .)א ,ןילרב תרודהמ( א השרפ ,ארקיו ,ארפס 4
 היהת החנהה .ובוציע וא ומצע רצומה יוקיחמ לידבהל ,דבלב רחסמה ןמיסל סחייתהב "יוקיח" הלימב שמתשא ןלהלו ןאכ 5

 .םיטנטפה וא םימגדמה יניד ןוגכ תורחא םיניד תוכרעמ תניחבמ ומצע רצומה תא רוכמל העינמ ןיאש
  .םיוסמ ןפואב בצועמה לילמס אקווד ואלו ,הלימ םג תויהל לוכי רחסמ ןמיס ,הדוקפל 1 ףיעס יפל 6
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 תוחפל( הלש תיבויחה תימדתה רואלו וז הלימ םע ותורכיה בקע ,Marlboro לש םירפסב אקווד ןיחבהל
  .)םינכרצהמ קלח יניעב

 רבודמ .םיברל יאדווב תרכומ איהו ,םירע יזכרמבו םיקוושב הצופנ םילוז םייוקיח לש העפותה
 םבוציעב ללכ ךרדב םימודהו ,םירצומ גוס ותוא יבג לע םיעבטומה ,םימסרופמ םיגתומ לש םייוקיחב
 רורב ךא ,גתוממה ןמיסה ןיבו וניב לבלבתהל רשפא-יאש רחסמ ןמיסב םינמוסמ םה .םיגתומל ינוציחה
 תוכיא תניחבמ ןה גתומל יוקיחה ןיב דואמ םילודג םירעפ םירכינ ,ךכ לע ףסונ .וריכזהל דעונ אוה יכ
 ריחמ .סקורק תרבח לש ימוגה יפכפכ לש םייוקיח איה תיסופיט המגוד .םריחמ תניחבמ ןהו םירצומה
 .הלא םיפכפכל םייוקיח לש םיגוס המכ אוצמל ןתינ קושב .םילקש םייתאמכ אוה םיגתוממה םיפכפכה
 אוצמל ןתינ ,ןכרצה תא תועטהל םילולע ךא םימלשומ םניאש םייוקיח וא םימלשומ םייוקיח דצל
 ,אסיג ךדיאמ .דואמ ךומנ םריחמשו ,סקורק יפכפכב רבודמ יכ רובסלו םהב תועטל רשפא-יאש םייוקיח
 "סקורד" םשב םינמוסמה םיפכפכ ,לשמל ךכ .םסרופמה ףכפכה תא ריכזהל רוריבב ודעונ םייוקיחה
 לש רצומב רבודמש בושחל ןכרצה תא ועטי לענה לע םיעבטומה לילמסהו םשהש ששח ןיא ובש ןפואב
 םירחא םג ךכו ,ורוקמלו רצומה ביטל בטיה עדומ הלא םיפכפכ שוכרל רחובה ןכרצ .סקורק תרבח
 וצפח לכ .גתומל יוקיחה ןיב ןוימדל תובישח לכ סחיימ וניא יאדווב םינכרצה ןמ קלח .םיפכפכב םיפוצה
 אקווד שוכרל רחב םינכרצה ןמ קלחש ןכתיי םלוא .ותוכיא לע רותיו ריחמב ולו ,לוז רצומ תונקל אוה
 רבודמ ןיא יכ ירבש יפ לע ףאו גתומל ןוימדה ללגב ,תרחא הרבח לש םילוז םיפכפכ אלו ,הלא םיפכפכ
  .אל ותו וריכזהל דעונש רצומב אלא ,גתוממה רצומב

 איה המגודל ךכ .ריכזהל ודעונ םה ותואש גתומב ןירשימב םירחתמה םייוקיח םה םירחתמ םייוקיח
 קושב םייק רשאכ ,היגרנאה תואקשמ קושל ,"גודלוב" רחסמה ןמיסב ןמוסמה ,שדח הרחתמ לש הסינכ
 ,לובדר תרבח לש הזל המוד ריחמב רכמנ גודלוב תרבח לש הקשמה ."לובדר" םשב םסרופמ גתומ הז

 ריתומ וניא םמצע םילילמסה לע טבמ .בר וניא םירצומה ןיב יתוכיאה לדבהה םג .טעמב ךא ךומנ וא
 שמש עקר לע םימחלנה םימודא םירווש ינש אוה לובדר לש לילמסה ןכש ,יוקיחב רבודמש קפסל םוקמ
 םייד םיטלוב םילדבההש החנהב .הקורי שמש עקר לע לוחכ בלכ ללוכ גודלוב לש לילמסה וליאו ,הבוהצ
 גתומה תונוכתל תומוד ויתונוכתש ןכרצל תתואל דעונש יוקיחב רבודמ ,ןכרצה תייעטהל ששח לכ ןיאו

  .רתוי לוז וריחמש יפ לע ףא ,רכומה

 .וז המישרב הנודנה העפותה לש הפקיה ןומיסב עייסל הדעונ םייוקיחה יגוס תשולש ןיב הנחבהה
 :המישרה היונב םהמש םיקלחה ינשמ דחא לכב תולאשנה תולאשה תניחבב עייסת איה ,ךכ לע ףסונ

 ןושארה קלחה .וקידצהל ןתינ דציכ – לדבה ונשי םאו ,םייוקיחה יגוסמ דחא לכל עגונב גהונה ןידה המ
 הנדה תילארשיה הקיספה תוחתפתה תא רוקסא ותרגסמב .יביטיזופה ןידב קסוע המישרה לש
 טפשמה דמולמ ,ןידה ךרוע תא םויכ לאשנ םא .בטיה םירכומ םינמיס לע הנגהבו לולידה תנירטקודב
 ובישי םתשולשש חינהל ריבס ,לארשיב םג תרחא וא וז הדימב הפקת לולידה תנירטקוד םא ,טפושהו
 ,הלטוב אל םלועמ הנירטקודה ,תיסחי תמצמצמ תונשרפל התכז םינשה ךשמבש ףא ,ןכאו .בויחב ךכ לע
 ףוסב לארשיב הצמואש יפכ ,תירוקמה הנירטקודה ןמש איה עיצהל שקבאש הנעטה .טועימ תעדב ולו

 לש יביטמרונה רוקמה – םיטביה העבראב יוטיב ידיל האב וז תוחתפתה .םשה קר רתונ ,םיעשתה תונש
 ןידה תרוקיבב קסוע ינשה קלחה .הרדגב לטומה החכוהה לטנו התשירפ ףקיה ,הנכות ,הנירטקודה
 לש םירושימ השולשב תדקמתמ תרוקיבה .לולידה תנירטקודל תשדוחמ תונשרפ תעצהבו יביטיזופה
 תנירטקוד ןיבש סחיב ;תוכומנה תואכרעבו ןוילעה טפשמה תיבב ןידה חותינ ןפואב :תויטנרהוק רסוח
 ינש ןיבש סחיבו ;רחסמה ינמיס ינידב םירחא םירדסה ןיבו בטיה םירכומ םינמיס לע הנגההו לולידה
 .ומצע טפשמה תיב לש ויתורהצהמו קקוחמה תנווכמ תולוע ןהש יפכ ,ןידה תוילכת ןיבו הלא םירדסה
 לולידה תנירטקוד חורב םיעטמ םניאש םיירחסמ םייוקיח ינפמ הנגהה תא תונבהל איה יתעצה
 הזכ רדסה .בטיה םירכומ םינמיס לע הנגהל עגונב קקוחמה עבקש םיאנתל התפפכה ךות ,תירוקמה
 קקוחמה ןכש ,תיניינק השיג אל ףא ,היעטהה תשירדמ גרוח אוה ןכש ,היעטהה תשיג תא אטבמ וניא
 ילעב לע הנגהב תדקמתמ תעצומה השיגה .וב שומישה ינפמ תטלחומ הנגה ןמיסה לעבל קינעה אל
 .תילכלכ העיגפ ינפמ םיגתומ
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 גצות ג קרפב .תילארשיה הקיספב הצומיאו התחימצל עקרה – לולידה תנירטקוד גצות ב קרפב
 רוקמה לש טביהב ,לולידה תנירטקוד ןיבו הניב סחיה ןודייו ,בטיה םירכומ םינמיס לע הנגהה
 םירכומ םינמיס לע הנגהבו הנירטקודב ןוילעה טפשמה תיב האר הליחתב יכ היהת יתנעט .יביטמרונה
 ד קרפ .הכלהל ףא ילואו ,השעמל םירדסהה ינש ודכלתה םינשה תצורמב .םידרפנ םירדסה ינש בטיה
 םישקבמ בטיה םירכומ םינמיס לע הנגההו לולידה תנירטקוד המ ינפמ – הנגהה ןכות תניחבל שדקוי
 ףקיהב קוסעי ה קרפ .ןכרצה תייעטה איה ,תונוש תויצאירווב ,לארשיב ךכל הנתינש הבושתה .ןגהל
 םייוקיחו םילוז םייוקיח לע ינורקע ןפואב הלח הניא לולידה תנירטקוד םויכ ,הארנש יפכ .םירדסהה
 הנגהה ןיד הזש הנקסמל סיסב שי ףא .הנוש גוסמ םייוקיח לש םימיוסמ םיגוס לע קר אלא ,םירחתמ
 ולולידל ןעוטה לע לטומה לטנל רשאב הקיספה תוחתפתה תא רוקסי ו קרפ .בטיה םירכומ םינמיס לע
 לש האנההש טפשמה תיב חינה ,ילארשיה טפשמה קיח לא לולידה תנירטקוד ץומיא תעב .גתומ לש
 תקיחש חכונל ,גתומה לעבב תילכלכ העיגפב הכורכ המצעלשכ איה ,גתומה לש ןיטינומה ןמ יוקיחה
 הארנה לככ ,וילעב לש ןיטינומב העיגפה תא חיכוהל השירדב וז החנה הרמוה םויכ .גתומה תוידוחיי
 וקסעי םיאבה םיקרפה ינש .בטיה םירכומ םינמיס לע הנגהה םע לולידה תנירטקוד יוהיז תובקעב
 הרטע ריזחהל עיצא ח קרפב .הקיספה תוחתפתה תא תויתרוקיבב חתנא ז קרפב .גהונה ןידה תרוקיבב
 תעפוה בקע תמרגנה ,גתומה ךרעב תילכלכ העיגפ ינפמ הנגה םיגתומ ילעבל קינעהלו יביטמרונה הרוקמל
  .ולש ירחסמ יוקיח

 ץראה תרצותמ לולידה תנירטקוד לש התיילע .ב

 יללכ עקר .1

 ולש רשקה וא רצומ לש ורוקמ ןומיס – דבלב יביטמרופניא דיקפת ילעבכ רחסמה ינמיס וספתנ רבעב
 תייעטה ןחבמ דמע רחסמה ינמיס יניד לש םזכרמב ןכ לע 7.ןמיסה ותואב םינמוסמה םירחא םירצומל
 לע הנגהו היעטה ינפמ םינכרצה רוביצ לע הנגה :תוילכת יתש םישגהל עייס הז ןחבמ .םינכרצה
 תנגהש הסיפתל וא ,ומצע ינכרצה סרטניאל הרושק הנושארה תילכתה 8.םינרצי לש ילכלכה סרטניאה
 החנהה .יתוכיאו ליעי םירצומ קוש םויק לש תירוביצה תילכתה תמשגהל ילכ תשמשמ רחסמה ינמיס
 תוכיאב עיקשהל ץירמת היהי ןרציל ,םיוסמ ןרציל רצומה תא הנוכנ סחייל עדֵי ןכרצה םאש איה
 םינכרצל תכסוח ןכרצה תייעטה ינפמ הנגהה ,ךכ לע ףסונ .םהלש תורזוח תושיכר דדועל ידכ ,וירצומ
  9.קושה תא תלעיימ איה ךכב .רחסמה ינמיס לע ךומסל ןתינ היה אלמלא תושרדנ ויהש ,הקידב תויולע

 ןיא דועב .םינרצי לש ילכלכה סרטניאה לע הנגה איה םינכרצה תייעטה ןחבמ לש היינשה תילכתה
 תשיג .סומלופ תררועמ םינרציה סרטניא לע הנגה לש תילכתה ,הנושארה תילכתה תובישח לע קלוח
 .היעטהה ןחבממ םיגרוחה םירדסה תריציל האיבמ תילכתהש לככ תוחפל ,התוא תללוש היעטהה
 10.איהש העיגפ לכמ טרפה לש וניינק לע ןגהל רחסמה ינמיס יניד לש םדיקפת ןיאש איה הנעטה
 םיללשנ םניא ,יזיפ ןיינקה יאשומ תמועל ,ינחור ןיינקה יאשומש םישיגדמ תאזכ השיגב םיזחואה

                                                
 רחסמ ינמיס יניד ןוסגילז 'ח 'א ;)2010 ,תישילש הרודהמ( 12 הוושמ טפשמו הקיספ ,ןיד – רחסמ ינמיס ןמדירפ רימע 7
 8 'ספ ,מ"עב ןוזמ ירצומ טיאוטניא אפלא 'נ August Storck KG 11487/03 א"ע ;)1972( 67-66 םהל םיבורקה םינידו
 .)23.3.2008 ,ובנב םסרופ(
 05066/1 א"ע ;)2003( 450 ,438 )2(זנ ד"פ ,מ"עב ברהפוס היזורבמא 'נ מ"עב ילוביט )1988( עבט םעט 5454/02 א"ער 8

 .)30.5.2013 ,ובנב םסרופ( 37-35 'ספ ,מ"עב ןמרב .א תא .י 'נ מ"עב ל'גנא .א המלש
 ,435 הל םיטפשמ "רחסמ ןמיס לש תימדת לע הנגהה ףקיה" בורכז היטק ;םש ,7 ש"ה ליעל , KGAugust Storck ןיינע 9

439-438 )2005(; WILLIAM LANDES & RICHARD POSNER, THE ECONOMIC STRUCTURE OF INTELLECTUAL 
PROPERTY LAW 166-168 (2003); לוליד תנירטקוד לש תילטנמירפסקא הניחב ?הירפמיאה לש התעיקש" ןהכ לאכימ 

 .papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3006531 )2016( )1(ב קרפ "םיגתומה
 'נ מ"עב לאינולא 8483/02 א"ע ;37 ספ ,8 ש"ה ליעל ,ל'גנא ןיינע ;463-465 ,445-446 'מעב ,9 ש"ה ליעל ,בורכז לשמל ואר 10
 .)דלנודקמ ןיינע :ןלהל( )2004( 376-374 ,314 )4(חנ ד"פ ,דלנודקמ
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 ידי לע הרוציי ךשמה תא ענומ וניא תינומלא הרבח ידי לע הפורת רוציי .םהב שומישה תעב םהילעבמ
 רחסמ ןמיס וא םגדמ ,טנטפ ,הריציב שמתשהל רוסיאה ,ךכ לע ףסונ .התוא החתיפש תינומלפ הרבח
 תוכז קינעהל שיש אופא איה םתנקסמ .תישפוחה תורחתב העיגפבו טרפה לש ותוריח תלבגהב ךורכ
 לעב לש תילילשה ותוריח לע םייאמ וניא הלהש ףא רחא םדא לש ותוריח תא הליבגמה – ינחור ןיינקב
 רשא 11.הזכ סרטניא לע םג ןגמה ןפואב וא ,םיוסמ ירוביצ סרטניא לע הנגה םשל קר – תוכזה
 םירומא הלא – ירוביצה וא ינכרצה סרטניאה לע הנגהמ םיגרוחה םינרציה לש םייטרפה םיסרטניאל
 לע םילח וללהש לככ ,טפשמב אלו רשוע תיישע יניד וא תנגוהה תורחתה ,ןיקיזנה ינידב לקשמ לבקל
  .ימינפה םנויגה תניחבמ היצאוטיסה

 תדרפנ תילכתכ ןרציה לש וניינק לע הנגה לש תילכתב הריכמה ,תרחא השיג תחוור לארשיב הקיספב
 ינמיס ודעונ תירוטסיה הניחבמש ךכ לע םג םיעיבצמה שי 12.רוביצה וא ןכרצה לע הנגהה ןמ תיאמצעו

 םיסרטניא םדקל אקווד ואלו ,תנגוה הניאש תורחת ינפמ םיתוריש יקפס וא םינרצי לע ןגהל רחסמה
 ותוא רצייש בושחל העוט אוהש ינפמ רצומ שכור ןכרצ רשאכ 13.םינכרצה לע ןגהל וא םהשלכ םיירוביצ
 ןרציה .תנגוה יתלב תורחתב רבודמ ,רציימ ינולפ ןרציש רחא רצומל רושק רצומהש וא ,ינולפ ןרצי

 .שוכרל ןכרצה ןווכתה וירצומ תאש ,ינולפה ןרציה לש ונובשח לע הריכמה ימדב הכוז ןכרצה תא העטהש
 .וז תנגוה יתלב תורחת ינפמ םינרציה לע ןגהל ,םרוקמב ,ודעונ רחסמה ינמיס יניד

 רחסמה ינמיס דיקפתש הסיפתה חכונל ,תוהז תואצותל תורומאה תושיגה יתש וליבוה רבעב
 הלוע תאזכ הסיפתמ .םהיניב רשקלו םירצומ לש םרוקמל עגונה עדימ ןכרצל קפסל םתלוכיב הצמתמ
 םינשה םע םלואו .רחסמה ןמיס לעב לש וניינקב העיגפל ששח ןיא ,םינכרצה תייעטהל ששח ןיא םאש
 .םירצומל םינרצי ןיב םירושיק תריציב קר וניא רחסמה ינמיס לש םכרעש הרכהה ןידה ךות לא הלחלח
 ,ומצע ינפב ,יושע הז ךרע .בר יתימדת ךרע ול שי ,םסרופמל ךפוהו ןיטינומ רבוצ רחסמ ןמיס רשאכ
 תא תאשונה הצלוח שוכרל ופידעי םינכרצה ןמ קלח ,ךכ .גתוממה רצומה תא שוכרל םינכרצ ענכשל
 לכ ןיאש העידיה תורמל ,רכומ אל לילמס םע ההז הצלוח ינפ לע "יקיינ" םיילענה תרבח לש לילמסה
 לע הנגהה תייגוס תא התלעה וז הנבות 14.ןיסב לעפמ ותואב תורצוימ ןהיתששו תוצלוחה תוכיאב לדבה
 תגרוח תימדתב העיגפה רשאכ םג התתל םוקמ שי םא הלאשה תאו ,רחסמה ינמיס לש םתימדת
 םע דדומתהל הדעונ םיגתומ לש לולידה תנירטקוד .םינכרצה תייעטה ינפמ תיתרוסמה הנגהה ימוחתמ
  15.וז היגוס

 ינש תללוכ 16,הפוריאבו תירבה תוצראב הקיספבו הקיקחב ףוסבל הצמואש יפכ ,לולידה תנירטקוד
 קסוע הז ףנע .גתומ לש )Tarnishment( "יוזיב"ה אוה ,ןאכ קוסענ אל ובש ,ןושארה ףנעה .םיפנע

                                                
11 ASES AND C :OCTRINESDTATE SELATED RRADEMARK AND T ,ATENTP ,OPYRIGHTC ,OLDSTEINGAUL P

ed. 1993)rd (3 1 ROPERTYPNTELLECTUAL IAW OF LATERIALS ON THE M; 436-438 'מעב ,9 ש"ה ליעל ,בורכז. 
 בוט םעט םייק יכ םינעוטו םיפיסומה שי ,ומצעלשכ רחסמה ןמיס לעב לש סרטניאה לע ןגהל בוט םעט ןיאש ןועיטה דצל
 העיגפ ינפמ הנגהה תלילשו ,ילילש ךרע תואשונ יתימדתה םוסרפהו גותימה תועפות ,םדידל .גתומה תימדת לע ןגהל אלש
 .))2(ד קרפ ,9 ש"ה ליעל ,ןהכ ואר( הלא תועפות לש היוצר יתלבה ןתעפשה תא טעמ תיחפהל היושע רחסמה ןמיס תימדתב

 ןיינע ;םש ,8 ש"ה ליעל ,עבט םעט ןיינע ;)1958( 711 ,708 ,בי ד"פ ,יללכה םשרה 'נ Aktiebolaget Astra /57178 ץ"גב 12
  .35 'ספ ,8 ש"ה ליעל ,ל'גנא ןיינע ;)טועימה תעד ןהו בורה תעד ןה( 375 ,338-337 'מעב ,10 ש"ה ליעל ,דלנודקמ
 ,OTREN, 82 The Normative Foundation of Trademark LawMark P. McKenna ;1-3 ,7 ש"ה ליעל ,ןוסגילז 13

DAME L. REV. 1839, 1841, 1901-1902 (2007). 
 ,Portraying Daniel E, Newman ;4-7 'מעב ,7 ש"ה ליעל ,ןמדירפ ;םש תוינפההו ,439-442 'מעב ,9 ש"ה ליעל ,בורכז 14

a Branded World, 2008 U.ILL. J.L. TECH. & POL'Y 357, 361.  
 ,nal Basis The RatioFrank I. Schechter רטכש קנרפ לש יסאלקה ורמאמב הנירטקודה לש הרוקמ תא תוארל לבוקמ 15

of Trademark Protection, 40 HARV. L. REV. 813 (1927). םג ואר Robert G. Bone, Schechter's Ideas in 
Historical Context and Dilution's Rocky Road, 24 SANTA CLARA COMPUTER & HIGH TECH. L.J. 469 

(2008). 
 תנשב )15 U.S.C. ,rademark Dilution Act (FTDA)Federal T (c)1125 §( ילרדפה לולידה קוח קקחנ תירבה תוצראב 16

 .Trademark Dilution Revision Act of 2006, Pub. L. No. 109-312, 120 Stat ואר( 2006 תנשב תינש ןקותו 1995
1730 (2006) (amending 15 U.S.C. § 1125(c) (2006))(. תלאש תא רידסהש יביטמרונה רוקמה יפוריאה דוחיאב 

 Council Directive 1989/104, 1988 (EC) to ואר( Trade Marks Directive-ל )2(5 ףיעס היה רבעב לולידה
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 רבודמ ןיא בורל 17.ולש יבויחה ןיטינומב עגופה ןפואב גתומ לש ומשב םישמתשמ םהבש םירקמב
 ,ינשה ףנעה 18.המודכו וירחתמ ידי לע גתומל געל ,תוידוראפ לש םירקמב אלא ,םיירחסמ םייוקיחב
 וניאש ןרצי םהבש םירקמב קסוע הז ףנע .גתומה לש )Blurring( "השלקה" אוה ,ונניינעל יטנוולרהו

 םינכרצה רוביצ תא העטמ וניאש ןפואב ,ול המודה םשב וא גתומה םשב שמתשמ ,גתומה לעבל רושק
 תשלקהל תטלוב המגוד םה םיעטמ םניאש םיירחסמ םייוקיח .הז שומישל רושק גתומה לעבש בושחל
 העיבת תליע ,תומיוסמ תוביסנב ,הנקמ גתומ לש ומשב שילקמ שומיש ,לולידה תנירטקוד יפ לע .םיגתומ
 לש "ידוחייה ןיחבמה ויפואב" עגפי יוקיחהש אוה השלקה לש המויקל יזכרמה יאנתה .גתומה לעבל
 תוידוחיי תעגפנ ,רחא ןרצי לש רצומל רושקה דואמ המוד וא ההז רחסמ ןמיס עיפומ רשאכ 19.גתומה
 החנהה .רחסמה ןמיסב הייפצה תעב ןכרצה לש ותעדותב םילועה םינמיס ינש שי תעכ .גתומה
 םימסרופמ םיגתומ לש לודגה םחוכש איה לולידה תנירטקוד לש השלקהה ףנע סיסבבש תיריפמאה
  20.םתוידוחייל רושק םינכרצ ךושמל

 ליעי קוש תריציל וא םינכרצה תנגהל ילככ לולידה תנירטקוד תא קידצהל וסינ רשא םידמולמ םנשי
 םינמיס המכ לש םתעפוהש איה תחא הנעט .םינרציב תילכלכ העיגפ תעינמל אקווד ואלו ,רתוי יתוכיאו
 הנעט .רתוי ידוחיי אוהש לככ הלועש ,גתומה לש יביטמרופניאה וחוכב תעגופ דואמ םימוד וא םיהז

 רצומב רכזיהל ידכ רתוי תוהובג "תוימינפ שופיח תויולע" םיעיקשמ םינכרצ השלקהה בקעש איה תרחא
 תועפות םא םג ,לולידה תנירטקוד לש השלקהה ףנע תא קידצהל ךכב יד יכ ןועטל ןתינ .ןמסמ גתומהש
 תודקוממ ןהש לככ ,הלא תושיגש יתנעט רחא םוקמב .גתומה לעב לש ויחוורב העיגפב תוכורכ ןניא הלא
 תוענכשמ ןניא ,ירנירטקודה וא יטילנאה טביהה ןמ םינוש םיישקב תוקול ,"תינכרצ" הדמעב קר
 סוסיבה תאו הנירטקודה לש תירוטסיהה תוחתפתהה תא תומלוה ןניא – רקיעבו תיביטמרונ הניחבמ
 רתוי בוט תבשייתמש הקדצהה יכ התייה םש יִתָנֲעַט 21.םלועה יבחרב טפשמה יתב תקיספב הל ןתינש
 .ןרציה לש ילכלכה סרטניאה לע הנגה איה ,תיביטמרונו תיביטיזופ הניחבמ ,לולידה תנירטקוד םע
 וא ויתוריכמ ףקיהב הדיריל תמרוג רחסמה ןמיס לש ידוחייה ןיחבמה ויפואב העיגפהש איה החנהה
 יפכ ,לארשיב דחוימב ךכו יללכ ןפואב ךכ 22.תאז עונמל ידכ תופסונ תומושת לש העקשה הכירצמ
  .תעכ טרופיש

                                                
approximate the laws of the Member States relating to trade marks(. דוחיאב רתויב ינכדעה הקיקחה רבד םויכ 

 Regulation (EU) 2017/1001 of the European( יפוריאה דוחיאב רחסמ ינמיס ןיינעב תונקתל )c()2(9 ףיעס אוה יפוריאה
Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark )ןלהל: Regulation on the 

European Union trade mark((. םייטנוולרה םיטביהב ,םינשה ךלהמב הנתשה אל רחסמ ינמיס לולידב ןדה ףיעסה חסונ 
 European Court of( יפוריאה ןידה תיב לש ותקיספב םלוא ,"dilution" חנומה תא שרופמב טקונ וניא  אוה .ונניינעל

Justice( םימסרופמ רחסמ ינמיס לש לוליד עונמל דעונ ףיעסה חסונ יכ שרופמב עבקנ: Case C-252/07, Intel Corp Inc 
v CPM United Kingdom Ltd 2008 E.C.R. I-8823, para. 27-29. רדסה םינשה ךלהמב וצמיא הפוריאב תונוש תונידמ 

 .Trade Marks Act 1994-ל )3(10 ףיעסב יטירבה רדסהה תא לשמל ואר .תימינפה ןתקיקחב הז
17 dilution by tarnishment’ is association arising from the similarity between a mark or trade name and a “‘ 

famous mark that harms the reputation of the famous mark” )15 U.S.C. § 1125(c)(2)(c)(.  
 גתומ לש העטמ וניאש יוקיח ידי לע ,לשמל ,תושעיהל לוכי ירחסמ יוקיח תועצמאב "יוזיב" .447 'מעב ,9 ש"ה ליעל ,בורכז 18
 .V Secret Catalogue, Inc. v. Moseley, 558 F ואר( ןימ ירזיבא ןוגכ ,ינעגופ רשקה ילעב םירצומ ןומיסל שמשמה ,עודי

Supp.2d 734 (W.D. Ky. 2008)(. החנה .הכומנ תוכיאמ םירצומ ןמסמה העטמ וניאש ירחסמ יוקיח אוה רחא יוזיב ןפוא 
 תוהזל ןכרצל םימרוג יוקיחה לש הכומנה ותוכיאו גתומל יוקיחה ןיב היצאיצוסאה ,העוט וניא ןכרצהש ףא יכ איה תחוור
 .)1996( 197 לארשיב םיירחסמ םייוקיח ןורדלק הנחו בקעי ואר .הכומנ תוכיא םע גתומה תא םג

" and a famous […] association arising from the similarity between a mark הנוכמ וז העיגפ תירבה תוצראב 19
mark that impairs the distinctiveness of the famous mark", )15 U.S.C. § 1125(c)(2)(b), רוקמב הניא השגדהה(. 

 use of that sign […] is detrimental to, the distinctive character or the repute of" איה תונקתה ןושל הפוריאב
the trade mark" )Regulation on the European Union trade mark, Art. 9(2)(c), רוקמב הניא השגדהה(. 

20 Schechter, 829 ,819 'מעב ,15 ש"ה ליעל; , a conceptual roadmap –Dilution by blurring Ilanah Simon Fhima , 
2010 IPQ, 44, 47. 

 .םש תוינפההו )2(ב קרפ ,9 ש"ה ליעל ,ןהכ ואר 21
 .םש 22
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 לארשיב הנירטקודה תונורקע ץומיא .2

 לש ןחבמ לע רחסמ ינמיס לש םהילעב לע הנגהה הססבתה ,לארשיב לולידה תנירטקוד ץומיא דע
 הרקמב ויפלו ,רחסמ ינמיס תדוקפ ןושל תובקעב ,הז ללכל גירח העבק םנמא הקיספה 23.ןכרצה תייעטה
 תייעטהל ששח חיכוהל ךרוצ ןיא ,םירצומ לש ההז גוס יבג לע ההז רחסמ ןמיסב שומיש לש יפיצפסה
 תיברמב 25.ןכרצה תייעטה לש לנויצרה םע בטיה תבשייתמ וז העיבק םג יכ המוד ,םרב 24;ןכרצה
 בושחל ןכרצה תא תועטהל לולע םירצומ לש ההז גוס יבג לע ההז ןמיסב שומיש ,םלוכב אל םא ,םירקמה
 ןכרצה תייעטהל ששח חיכוהל שרדנ ןמיסה לעב םירקמה רתי לכב 26.אדירג יוקיחב אלו ,גתומב רבודמש
 םיזמר ,תאז םע 27.ולש רחסמה ןמיס תרפה ןיגב עובתל ידכ וא ולשל המודה ןמיס לש םושיר עונמל ידכ
 תלוזה לש ןיטינומה ןמ האנהה יכ דומלל ןתינ היה הנממש ,טפשמה יתב תקיספב ורכינ תיניינק השיגל
 28.ןידה תערכהל יטנוולר לוקיש איה

 ןידה קיח לא לולידה תנירטקוד לש השלקהה ףנע ץמוא הבש ,ידרקב תכלה הנתינ הז עקר לע
 Bakardi רחסמה ןמיס תא םושרל שקיב רשא ,השבלה ירצומל קסע לעבב הקסע השרפה 29.ילארשיה
 השקבל הדגנתה Bacardi םסרופמה םיפירחה תואקשמה גתומ תלעב .רכמש שובל יטירפל עגונב
 תיב .םיפירח תואקשמ לש הירוגטקל עגונב קר לארשיב םשרנ הלש רחסמה ןמיסש ףא ,םינוש םימעטמ
 םורגי םושירה רושיאש ששח שי יכ עבקנ אלש ףא ,םושירל רשכ וניא ןמיסה יכ עבק ןוילעה טפשמה
 ףיעס ךות לא התוא וארוקב ,לולידה תנירטקוד לע ססבתה דרלגנא קחצי טפושה .םינכרצה תייעטהל

 ."רחסמב תנגוה יתלב תורחתה דדועמה ןמיס ]...[" לש םושירל ותורשכ תא ללושה ,הדוקפל אפיס )6(11
 .לולידה תנירטקוד דוסיבש תונויערה תא ףא ללוככ "תנגוה יתלב תורחתה" חנומה שרופ ןידה קספב
 עגופה ןפואב וילעב תושר אלל "קזח" רחסמ ןמיסב שומישכ תרדגומ וז הנירטקודש ריבסה טפשמה תיב
 לש שוטשטו הקיחש ןיגב תמרגנ וז העיגפ .ןכרצה תייעטהל ששח ןיא רשאכ ףאו ,תיבויחה ותימדתב
 לש תוריכמה ףקיהב העיגפ תובקעב ,ןמיסה לש ירחסמה וכרעמ תערוג ףא תאזכ העיגפ .ותוידוחיי

 תיב ףיסוה דוע 30.הינפמ הניגמ הדוקפהש תנגוה יתלב תורחתב רבודמ ןכל .וב םינמוסמה םירצומה
 הניחבמ ,דעונ גתומב שומישהש החכוהב יד ,לוליד תליעב העיבת תחלצה םשל יכ עבקו טפשמה
 קחוש הז שומיש םצעש איה החנהה .גתומה לש ןיטינומה תועצמאב יוקיחה תא םדקל ,תיביטקייבוא
 םויבש תורשפאה – הנגהה ןתמל ףסונ םעט ןתינ םירבדה ילושב 31.גתומה לעב לש ןיטינומה תא ללדמו

                                                
 ןוזמ תוישעת םסא 'נ מ"עב )לארשי( ןוזמ תוישעת יטנקיפ 1400/97 א"ער ;11-12 'ספ ,8 ש"ה ליעל ,עבט םעט ןיינע 23
-807 ,802 )3(אנ ד''פ ,מ"עב לארשי ןסקל 'נ מ"עב הינתנ הכיסנה ןולמ 2626/95 א"ע ;)1997( 314-313 ,310 )1(אנ ד''פ ,מ"עב

  .)1964( 278 ,275 )3(חי ד"פ ,מ"עב וינבו ןימורפ 'ל 'נ מ"עב אבס-רפכ טיוקסיב ורפ-ורפ 261/64 א"ע ;805
  .םש ,23 ש"ה ליעל ,יטנקיפ ןיינע 24
 ,ובנב םסרופ( 8-10 'ספ ,Delta Lingerie S.A of Cachan, France 'נ  Board, IndiaTea 10959/05 א"ע לשמל ואר 25

 תלאש תא ןוחבל שרוד וניא רשא ,הדוקפל )9(11 'ס תילכתש העיבקל ,310-309 'מעב ,7 ש"ה ליעל ,ןמדירפ ;)7.12.2006
 ןיינעל ,831-829 'מעב ,ב ךרכ ,םש ואר ןכו .היעטה תעינמ לש לנויצר לע תססובמ ,םינמיסה ןיב תוהז לש הרקמב היעטהה
  .הדוקפל 1 'סב "הרפה" תרדגה
 תוביסנבש ןפואב הריכמה תעב ןכרצל רבעומ עדימה אולמש ןכתיי .םמצע םינמיסה ןיב ןוימדה ינחבמל איה הנווכה 26
  .ותייעטהל הליבומ התייה םירצומה ינש לש רשקהמ תקתונמ הניחבש ףא ,העטוי אל אוה תויטרקנוקה
 ;)11-9 'ספ ,8 ש"ה ליעל ,עבט םעט ןיינעב )1( הפולח תונשרפ ןכו( הדוקפל 1 ףיעסב "הרפה" תרדגהל )3( הפולח לשמל ואר 27
 םירקמ םה היעטה רדעיהב םג ןמיסב שומישה רסאיי םהבש םיגירח .הדוקפל )2()א(60 ,)1()א(60 ,12 ,)9(11 ,)א6(11 ,)6(11 'ס
 לש ילכלכה סרטניאב העיגפ .)הדוקפל )5(11 'ס( רוביצה תנקתב עוגפל לולעה ןמיס ןוגכ ,רחא ירוביצ סרטניא עגפנ םהבש
  .לולידה תנירטקוד ץומיא דע רחסמה ינמיס יניד תנגהל ,המצעלשכ ,התכז אל ירחסמ ןמיס לעב

 מ"עב 1980 )קוויש( טסרקונס 'נ ב"הראב רוולד תנידמ יניד יפל תדגואמ הרבח Cartier inc 976/94 )א"ת יזוחמ( מ"ה 28
 מ"עב דגולרוא 476/82 ץ"גב ;)רצי ותואש ןיטינומה – וניינקב ןרצי לש הטילשה תוידעלב תשגדה( )10.3.1994 ,ובנב םסרופ(
 לש ןיטינומה ןמ תונהיל הנווכל לקשמ תניתנ( )1985( 157 ,148 )2(טל ד"פ ,רחסמה ינמיסו םימגדמה ,םיטנטפה םשר 'נ

 טפשמה תיב ,היעטה לש ןחבמ תעיבק דצל( )1970( 707 ,705 )2(דכ ד"פ ,מ"עב םיכזפ 'נ .א .ס יגייג .ר .י 471/70 א"ע ;)תלוזה
 לוצינ תא תרסואה תיניינק הסיפת ךותמ הארנה לככ ,היעטה רדעיהב םג ןמיס רפוי םהבש םירקמ תויהל םילוכיש ןייצמ
 לולידה תנירטקוד תלחה תא םישישה תונש ףוסב שרופמב החד ןוילעה טפשמה תיבש ןייצל שי .)תלוזה לש ןיטינומה
 רותפל שי יכ טפשמה תיב עבק לולידה תנכסב וז הרכה ףרח ."תמייק וזכ הנכסש קפס ןיא"ש ךכב ריכהש ףא לע ,לארשיב
 המושר הרבח ,מ"עב רפגמה 'נ ןטהנמ תרבח 352/69 א"ע( יתקיספ חותיפ תועצמאב אלו הקיקח תועצמאב היעבה תא
 .))1969( 380 ,373 )2(גכ ד"פ ,לארשיב

  .)ידרקב ןיינע :ןלהלו ןאכ( )1998( 276 )3(בנ ד"פ ,Company Limited & Bacardi 'נ ידרק 6181/96 א"עב 29
  .281-282 'מעב ,םש 30
  .םש 31
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 ןמיסה םושירו ,םידגבל עגונב םג הלש רחסמה ןמיס תא םושרל שקבל Bacardi היושע םימיה ןמ
Bakardi 32.הריבס יתלבכ הספתנש האצות – הנממ תאז ענמי  

 יוקיח ינפמ הנגה גתומ לש וילעבל קינעה טפשמה תיבש הנושארה םעפה היה ידרקב ןיינעב ןידה קספ
 ןיידע איהו ,םלועמ הלטוב אל הכלההש ףא 33.הנורחאה םעפה םג וז התייה .העטמ ונניאש ירחסמ
 המסרכ יתגרדה ךילהתב – 34תיטפשמה תורפסבו תונושה תואכרעה תקיספב תבייחמ הכלהכ תרכזומ
 הז ךלהמ ןחביי םיאבה םיקרפב .רבד הנממ רתונ אל ישעמ ןפואבש דע לולידה תנירטקודב הקיספה
  .תויווז המכמ

  יביטמרונה רוקמה .ג

 תרגסמב .רחסמה ינמיס ינידב רבד לפנ ןכמ רחאל יצחו הנשכ .1998 תנשב ןתינ ידרקב ןיינעב ןידה קספ
 תדוקפ לש 1 רפסמ ןוקית ףא עצוב ,2000 תנשב ףקותל סנכנ רשא ,ינחורה ןיינקה יניד לש יללכ ןוקית
 ,ספירטה םכסהל לארשי תנידמ לש ינחורה ןיינקה יניד תא םיאתהל דעונ ןוקיתה 35.רחסמ ינמיס
 לע הנגהב םיקסועה םיפיעס המכ הדוקפל ופסונ ןוקיתה תרגסמב 36.ימלועה רחסה ןוגרא תא םיקהש
 .לארשיב םימושרה בטיה םירכומ םינמיסב קסע דחא יזכרמ שודיח 37.בטיה םירכומ רחסמ ינמיס

                                                
  .284 'מעב ,םש 32
 תנירטקוד לש יוזיבה ףנע תא םאותה ןפואב הדוקפה תא בורה תעד המשיי ,10 ש"ה ליעל ,דלנודקמ ןיינעב ןידה קספב 33
 םתימדת לע הנגה ןניינעש ,הדוסיבש תונבותה ןמ קלח לע אלא ,הנירטקודה לע שרופמב ססבתהל ילבמ ,תאז .לולידה
 גתומ הצימשמה תמוסרפב קסעש ,הז ןיד קספב .)463-460 'מעב ,9 ש"ה ליעל ,בורכז םג ואר( רחסמ ינמיס לש תיבויחה
   .השלקהו םיירחסמ םייוקיח לש היגוסל תוסחייתה ןיא ,םסרופמ
 :ןלהל( )16.11.2014 ,ובנב םסרופ( 51-53 'ספ ,TOMMY HILFIGER LICENSING LLC 'נ הסיווס  7629/12 א"ע 34
 םסרופ( 51 'ספ ,מ"עב ןדע תונייעמ 'נ Comite Interprofessionnel 22286-03-11 )א"ת יזוחמ( א"ת ;)רגיפליה ימוט ןיינע
 רפסה לש רתויב תינכדעה הרודהמה יכ ןיוצי .292-288 'מעב ,7 ש"ה ליעל ,ןמדירפ ;)הינפמש ןיינע :ןלהל( )19.5.2015 ,ובנב
 םינויע" רקורוס סיריא לצא חתונ וז תוחתפתהמ קלח .ךשמהב ראותתש תיתקיספה תוחתפתהה ינפל ,2010 תנשב האצי
 ,םיכרוע יניירק ליאכימו ןילביר רזעילא ,סינורג רשא( 578-555 ,527 ןיול המלש רפס "ינרדומה רחסמה ןמיס לש ובוציעב

 .היעטהל השירדה– לולידה תנירטקוד תלוחת המצמוצ םהבש ,ןלהל ורקסייש םיטביההמ דחא לע העיבצמ תרבחמה .)2013
 232 ,219 םיימוחתניב םינויע :ינחור ןיינק "יוטיבה שפוחו רחסמ ינמיס" דלוונירג ןא'צ האל לצא םג רכזוה הז אשונ רכזוה
 תיולת איה תילארשיה לולידה תליעש םיסרוגה םידמולמ שי יכ ןעטנ םש ,)2015 ,םיכרוע רמז רואילו ןוטיב-ץיבוקרמ םירמ(

 וראותיש תויתקיספה תויוחתפתהל סחייתמ וניא רשא ,2005 תנשמ רמאמל הינפהב הוולמ וז תוסחייתה םג ךא .היעטה
 Katya Assaf Zakharov, The scope of protection of trade mark image - including comments on a ואר( ןלהל

recent decision of the Israeli Supreme Court, 36 INT’L REV. INTELL. PROP. & COMPETITION L. 787, 798 
(2005)(.  

 .1999-ס"שתה ,)ספירטה םכסה תוארוהל המאתה( ינחורה ןיינקה יניד ןוקיתל קוח 35
36 Related Aspects of Intellectual Property Rights, Apr. 15, 1994, Marrakesh -Agreement on Trade

Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 1C, 33 I.L.M. 1197 (1994); תעצהל רבסה ירבד 
 ירבד :ןלהל( 524 ,2819 הלשממה ח"ה ,1999-ט"נשתה ,ספירטה םכסה תוארוהל המאתה – ינחורה ןינקה יניד ןוקיתל קוח
 .)קוחה תעצהל רבסהה
 :הנוקית תובקעב ףסוהש ,הדוקפל 1 ףיעס ןושלמ קלח איבא ,ןוידה ךשמהל םירבדה תובישח תאפמ 37

 ]...[ ךכל יאכז וניאש ימ ידיב שומיש – 'הרפה'"
 ןיבוט ןינעל תועטהל ידכ דע ול המודה ןמיסב וא ,םושר רחסמ ןמיס וניא םא ףא בטיה רכומ רחסמ ןמיסב   )3(

 ;רדגה ותואמ ןיבוט ןינעל וא ןמיסה רכומ םהיבגלש
 ,רדגה ותואמ םניאש ןיבוט ןינעל ,ול המודה ןמיסב וא ,םושר רחסמ ןמיס אוהש ,בטיה רכומ רחסמ ןמיסב   )4(
 ,םושרה ןמיסה לעבו םושרה ןמיסה לעב ןיבל םירומאה ןיבוטה ןיב רשק לע עיבצהל ידכ הז שומישב שיש דבלבו
 ";רומאכ שומישמ האצותכ עגפיהל לולע

 ןיב םיניחבמה שי .)5 ש"ה ,ליעל ואר הז חנומב שומישל( "םיגתומ" םשב בטיה םירכומ םינמיס םג תוחונה םשל הנכא ןלהל
 Amir H. Khoury, Well-Known and Famous( בטיה םירכומ םינמיס לע הנגהל םימסרופמ םינמיס לע הנגהה

Trademarks in Israel: TRIPS from Manhattan to the Dawn of a New Millennium!, 12 FORDHAM INTELL. 
PROP. MEDIA & ENT. L.J. 991, 1002-1008 (2002)(. המוד הנחבה הטקנ אלש ,תילארשיה הקיספה תובקעב ךלנ ונא, 

 לש גוס ותוא לע םילחכ םיספתנ םירדסהה ינש .בטיה םירכומ םינמיס לע הנגההו לולידה תנירטקוד לש רשקהב תוחפל
 םסרופ( תויח תטפושה לש הניד קספל 19 'ספ ,ןיסאי 'נ ADIDAS SALOMON A.G 563/11 א"ע לשמל ואר( םינמיס
 – ינחור ןיינק יניד" יניס-רוט רפוע ואר ןכו .49-48 'ספ ,8 ש"ה ליעל ,ל'גנא ןיינע ;)סדידא ןיינע :ןלהל( )27.8.2012 ,ובנב
 .))ה"סשתה( 279-278 ,177 ה טפשמה תירק ")ילארשיה טפשמב םישודיחו תומגמ( שדח םוינלימ לא הדיעצ
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 לע הלחו תבחרתמ ול המודה ןמיסב וא וב ידוחיי שומישל גתומה לעב לש ותוכז ,עבקנ ךכ ,הזכ הרקמב
 עגונבש םירצומה גוסל הלבגוהש ,רחסמה ינמיס לע תיתרוסמה הנגהה תמועל – םירצומה יגוס ללכ
 ששח םויקב היולת בטיה רכומ ןמיס לע הנגהה יכ עבקנ אל ,ךכ לע ףסונ 38.רחסמה ןמיס םשרנ םהילא
 ריבס ששח תחכוהל הפופכה ,םימושר םינמיס לע תיתרוסמה הנגההמ הנושב תאז .םינכרצה תייעטהל
 39.םושר רחסמ ןמיסל ןיטולחל ההז וניאש רחסמ ןמיס תניחבב רבודמ רשאכ תוחפל ,רוביצה תייעטהל
 לש וילעבל הנגה תקנעה םשל םירבטצמ םינחבמ ינש ועבקנ ,היעטהל ששחה וא תוהזה ןחבמ םוקמב
 גתומה לעב ןיב רשק לע עיבצמ ול המודה וא גתומל ההזה ןמיסב שומישה )1( :בטיה רכומו םושר ןמיס
 40.גתוממה ןמיסב שומישה ןמ האצותכ עגפיהל לולע גתומה לעב )2( .יוקיחה תא םיאשונה םירצומה ןיבו
 יפ לע הזכ ששח חיכוהל שרדנ ובש ןבומ ותואב ,היעטהל ששחכ רשקה תשירד תא שרפל ועיצהש שי

 ןיב הניחבה רשא ,הקיספה ידי לע הצמוא אל וז הדמע ,םירבדה ךשמהב הארנש יפכ 41.יתרוסמה ןידה
 הדוקפב ןקותש רחא שודיח יכ ןיוצי הנומתה תמלשהל .יתרוסמה ונבומב היעטהה ןחבמל רשקה ןחבמ
 םימושר םינמיסש הנגהל המודה הנגהל וכזי ,לארשיב םימושר םניאש בטיה םירכומ םינמיס יכ אוה
 42.הל םיכוז

 יגוס לכל עגונב םהילעבל תינקומה ,לארשיב םימושרה בטיה םירכומ םינמיס לע הנגהה תקיקח
 יקספב .לולידה תנירטקודל הז רדסה ןיב סחיה תלאש תא התלעה ,היעטהל ששח רדעיהב םג םירצומה
 הז םתוא חתינו ,םידרפנ םירדסה הלא ינשב ןוילעה טפשמה תיב האר ,ןוקיתה רחאלש םינושארה ןידה
 הנגיע בטיה םירכומ םינמיס לע הנגהה תקיקח היפלו ,תרחא השיג תנמתסמ תונורחאה םינשב .הז דצל
 םינמיסב םיקסועה םיפיעסב העובק איה םויכ ירה ,בצמה הז םא .לולידה תנירטקוד תא הדוקפב
 .וז תוחתפתה ןוחבל הנפנ .תנגוה יתלב תורחתב קסועה )6(11 ףיעסב אלו ,בטיה םירכומ

 תנגוה יתלב תורחתכ לוליד .1

 הנגהבו לולידה תנירטקודב ןוילעה טפשמה תיב האר הדוקפה ןוקית רחאל ונתינש ןיד יקספ השולשב
 העודיה םיפירחה תואקשמה תרבח ,טולוסבא ןיינעב .םידרפנ םירדסה ינש בטיה םירכומ םינמיס לע

Absolut םשב שומישה ןיגב השבלה תרבח העבת Shoes Absolute רקיע 43.הקווישש םיילענה יבג לע 
 טפשמה תיב החד ןכמ רחאל 44.בטיה רכומ רחסמ ןמיס תרפה לש הליעל סחייתה ןידה קספב ןוידה
 ןמ 45.לולידו טפשמב אלו רשוע תיישע ,ןיע תבינג – Absolut התלעהש תופסונ העיבת תוליע הרצקב
 .תודרפנו תויאמצע העיבת תוליע ןהב האר טפשמה תיב יכ הלוע חותינה

 הצחר ירצומ יבג לע עבטומה ,Dove עודיה גתומה לש וילעב תודגנתה הנודנ Unilever ןיינעב
 טפשמה תיב 46.הקיטמסוק ירצומל עגונב הנוי תומד לש רחסמ ןמיס םושירל השקבל ,הקיטמסוקו

 תנגוה יתלב תורחתב ךורכ וב שומישה ןכש ,הנויה ןמיס תא םושרל ןיא יכ ,רתיה ןיב ,עבק ןוילעה
 טפשמה תיב ךישמה ןכמ רחאל 47.הדוקפל )6(11 ףיעס יפ לע רוסאה – Dove תרבח לש ןיטינומה לולידבו

                                                
  .הדוקפל )א(46 ,)"הרפה" תרדגהל )1( הפולח( 1 'ס לשמל ואר 38
 .37-38 'ספ ,8 ש"ה ליעל ,ל'גנא ןיינע 39
 .הדוקפל )ב(א46-ו )14(11 ,)4(1 'ס 40
1030- 'מעב ,37 ש"ה ליעל ,Khoury ;278-279 'מעב ,37 ש"ה ליעל ,יניס-רוט ואר ,דגנמ .452 'מעב ,9 ש"ה ליעל ,בורכז 41

1031. 
 וילעב תא הכזמ םושר וניאש בטיה רכומ ןמיס תרפהש אוה תונגהה ןיב יזכרמ לדבה .הדוקפל )א(א46-ו )13(11 ,)3(1 'ס 42
 תרבעה וא םיסכנ תדמשהל וצ ,םייוציפ ןוגכ םהל יאכז רפוהש םושר ןמיס לש וילעבש םיפסונ םידעסב אלו ,דבלב העינמ וצב
 .)הדוקפל 59 'ס( םיסכנב תולעב

  .)טולוסבא ןיינע :ןלהל( )2004( 877 ,869 )6(חנ ד"פ ,מ"עב זוש טולוסבא 'נ V&S Vin Spirt Aktiebolag 9191/03 א"ע 43
 חכונל העיבתה תא טפשמה תיב החד ,ידרקב ןיינע תוביסנל הז ןיינע תוביסנ ןיב ברה ןוימדה ףא לע .778-887 'מעב ,םש 44
  .Bacardi הלימה תמועל ,Absolute הלימה לש ירואיתה הייפוא
  .887-888 'מעב ,םש 45
 .)23.8.2006 ,ובנב םסרופ( 27 'ספ ,בגש ילא 'נ Unilever Plc 8441/04 א"ע 46
 .24 'ספ ,םש 47
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 ןמיסל המודה ןמיס לש םושיר ענומה ,הדוקפל )14(11 ףיעס סיסב לע םג םושירה תא עונמל ןתינ יכ עבקו
 .תודרפנ העיבת תוליעב רבודמ יכ חותינהמ הלוע ןאכ םג 48.רשק םהיניב שי רשאכ בטיה רכומ רחסמ

 השבלה ירצומל עגונב Darjeeling םשב ירחסמ ןמיס םושירל השקב הנודנ Tea Board ןיינעב
 דגנתה ,םלועב ידוהה התה ןיטינומ לע רומשל ודיקפתש ,ודוה תלשממ םשב לעופה ףוג 49.םישנל הנותחת
 תיב .לדג התה ובש ודוהב זוחמה םש לע יורקה ידוה הת גתומ אוה ,ןעטנ ךכ ,Darjeeling ןכש ,השקבל
 תא דרפנב ןחב ןכמ רחאל 50.ידרקב תכלהו )6(11 ףיעס יפל לולידה תייגוס תא חתינ ןוילעה טפשמה
 םינמיס לע הנגהה תקיקח יכ טפשמה תיב ריעה תעב הב 51.בטיה םירכומ םינמיס לע הנגהה תלוחת
 ןוויכמ .תדמוע הניעב הדוקפל )6(11 ףיעס חוכמ לולידה תנירטקוד םא הלאשה תא הלעמ בטיה םירכומ
 וז הלאש הראשוה ,םירדסהה ןמ דחא יפל ףא םושירה תלילשל הקדצה האצמנ אל ןיינעה תוביסנבש
  52.ךרוצה אובב ןויעל

 טפשמה תיב לש רתוי תרחואמ הקיספב השעמל הערכוה איה ,שרופמ הנעמל התכז אל הלאשהש ףא
 םינמיסה יניד לש םרואל לולידה תייגוס החתונ האלהו ןאכמ .החנזנ תיאמצעה לולידה תליע .ןוילעה
  53.בטיה םירכומה

 בטיה רכומ רחסמ ןמיס תרפהכ לוליד .2

 תורפסב העצוהש ,םיהז םירדסה בטיה םירכומ םינמיס לע הנגהבו לולידה תנירטקודב האורה הדמע
 םיילענה תרבח העבת וז השרפב 55.סדידא ןיינעב ןידה קספב הנושארל הזמרנ 54,הדוקפה ןוקית רחאלש
 תרבח לש הזל המודה רחסמ ןמיסב ונמוס רשא ,הכומנ תוכיאמ םיילענ אבייש רחוס תמסרופמה

Adidas. לוליד תייגוס הררועתה ,םינכרצה רוביצ תא תועטהל לולע וניא ןמיסהש העיבקה תובקעב 
 םיקרפב ונודייש םימעטמ לולידה תליעב העיבתה תא התחד תויח רתסא תטפושה .םסרופמה גתומה
 רדעיה דצל .טפשמה תיב ןד הבש לולידה תליע לש יביטמרונה רוקמה תלאש הבושח ונניינעל 56.םיאבה
 טפשמה תיב לש ויתועיבקב ןויע ,הנירטקודה לש יביטמרונה הרוקמ רבדב ןידה קספב תשרופמ הרימא
  .בטיה םירכומ םינמיס לע הנגהה םע היוהיז לע דמלמ

 סחייתה אל אוה ,ידרקב ןיינעב הצמוא לולידה תנירטקוד יכ ריכזה טפשמה תיבש ףא ,תישאר
 .לולידה תליעב ןוידב "תנגוה יתלב תורחתה" חנומה תא ריכזה אל ףאו הדוקפל )6(11 ףיעסל ןירשימב
 ,תינש .בטיה םירכומ םינמיס לע הנגהב יוטיב תלבקמ הנירטקודה דוסיבש הסיפתה יכ ןיוצ תאז תמועל
 רחסמ ןמיסב וקבדש םייבויחה תימדתהו ןיטינומה לע ןגהל הדעונ ]לולידה ת[נירטקוד" יכ שרופמב ןיוצ
 ,בטיה םירכומ םינמיס לע הנגהה ןתמל םיאנתה ןמ קלח "אביי" טפשמה תיב ,תישילש 57."בטיה רכומ
 לש שוטשטו הקיחש תחכוה אוה לולידה תנירטקוד תלוחתל יאנת יכ עבקנ ךכ .לולידה תנירטקודל
 ובש ןפואבו ,בטיה םירכומ םינמיסב קסועה קוקחה רדסהב םג יוטיב תלבקמ וז הסיפת יכו ,ןיטינומה

                                                
 .25-26 'ספ ,םש 48
 .25 ש"ה ליעל ,Tea Board ןיינע 49
 .9-17 'ספ ,םש 50
  .19-20 'ספ ,םש 51
  .םש 52
 לכ דרפנב החתינש ,תמדקומה הקיספה םג – תרחואמה הקיספה ומכ .תיטופישה הקירוטרב קר לח יונישהש ןועטל ןתינ 53
  .תוליעה ןמ תחא לכ יפ לע ההז האצותל דימת העיגה ,העיבתה תוליעמ תחא
 הקיספ ,ןיד ,רחסמ ינמיס ןמדירפ רימע ;278-282 'מעב ,37 ש"ה ליעל ,יניס-רוט ;451-452 'מעב ,9 ש"ה ליעל ,בורכז 54
 .1031-1030 'מעב ,37 ש"ה ליעל ,Khoury ;)2005 ,היינש הרודהמ( 207 הוושמ טפשמו

 .תויח תטפושה לש הניד קספל 19 'ספ ,37 ש"ה ליעל ,סדידא ןיינע 55
 תליע לש הרדעיה ףרח יכ ,טועימ תעדב ,רבס ןילביר אישנל הנשמה .לולידה תליע לש חותינל ומיכסה בכרהה ירבח לכ 56
  .טפשמב אלו רשוע תיישע יניד חוכמ דעסל תיאכז סדידא ,רחסמה ינמיס יניד חוכמ העיבת
 .תויח תטפושה לש הניד קספל 19 'ספ ,םש 57
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 עבקנ ףא ידרקב ןיינעב .הקיספב ןכל םדוק העיפוה אלש השירדב רבודמ 58.הז רדסה הקיספה השריפ
 ומויק רבדב החנה ססבמ יוקיחה לעב לש ויקסע תא םדקל ידכ םסרופמ ןמיסב שומישה םצע יכ שרופמב
 דבלמ ,בטיה רכומ רחסמ ןמיס תרפה לש הליעל ללכ סחייתה אל טפשמה תיב ,תיעיבר 59.לוליד לש
 לש ברה ומוסרפ חכונל תשקבתמ תאזכ תוסחייתהש ףא ,לולידה תייגוס חותינ תרגסמב וז היגוס רוכזא
  .היעטהב ךורכ היה אל ול המודה ןמיסב שומישה יכ העיבקהו םושרה גתומה

 ןודנ הז ןיינעב .םירדסהה ןיב תוהזה תזת לש ףסונ חותיפ 60ל'גנא ןיינעב ןידה קספב תוארל ןתינ
 הקווישש םחלה יגוסמ דחא .ןמרבו ל'גנא – הפאמ ירצומ תוקוושמו תורציימה תורבח יתש ןיב ךוסכס
 גוס ןמרב הקישה ,הז םחל הכז הלש הברה תוירלופופה תובקעב הארנה לככ ."ןניע םחל" ארקנ ל'גנא
 ששח ןיאש תימע קחצי טפושה לש ותעיבק חכונל ."ןיינעל ןמרב" ול הארקו ,תומוד תונוכת לעב םחל
 חתינ אל טפשמה תיב .היעטהל ששח רדעיהב העיבת תליע תמייק םא הלאשה התלע ,םינכרצה תייעטהל
 איה ךכל הביסה .בטיה רכומ רחסמ ןמיס תרפה לש הליעב זכרתה אלא ,גתומה לוליד תייגוס תא
 טפשמה תיב שריפ ובש ןפואה ,תאז םע 61.ימואל-ןיב גתומב אלו ימוקמ גתומב רבוד ןיינעה תוביסנבש
 יפ לע ,לולידה תנירטקוד הקינעמש הנגהה ןיבו הניב תוהז רצי בטיה םירכומ םינמיס לע הנגהה תא
 – התלוחתו ,דבלב םיימואל-ןיב םיגתומ לע התלוחת :םירטמרפ ינשב ,הקיספב הל ןתינש שוריפה
 תיב .םירקמ ףוריצב רבודמ םא קפס 62.דבלב םינוש םיגוסמ םירצומ לע – היעטהל ששח רדעיהב
 תנירטקודב ןויד לאכ ל'גנא ןיינעב ךרענש ןוידה לא סחייתה ,רחא ןיינעב ,ומצע ןוילעה טפשמה
  63.לולידה

 ליבקמ אוביי לש היגוסה הנודנ ובש ,רגיפליה ימוט ןיינעב ןידה קספב היוצמ הנורחאה תוחתפתהה
 טפשמה תיב ןד ראשה ןיב .תופיקע םיכרדב םתוא שכורה ,ימשר וניאש ןאובי ידי לע םיגתומ תריכמ –
-קרב הנפד תטפושה .ןיטינומ לוליד לש הליע רצוי ,גתומה לעב לש ותושר אלל ,הזכ אוביי םא הלאשב
 תנירטקודמ םיקלח הצמיא הדוקפב בטיה םירכומ םינמיסב םיקסועה םיפיעסה תקיקח יכ הנייצ זרא
 התטילק יכ שיגדהו טפשמה תיב בש ,לולידה תנירטקוד תא וחתנב 64.ילארשיה טפשמה ךותל לולידה
 טפשמה תיב עבק ףוסבל 65.בטיה םירכומ םינמיס לע הנגהה יפיעס תועצמאב התשענ ילארשיה טפשמב
 רחסמ ינמיס ןכא םה ןניקסע םהב רחסמה ינמיס יכ חינא םא ףא" לולידה תונעט תא תוחדל שי יכ
 תא שרפל ןתינ ךא ,השעמל םירדסהה ינש ןכות הוושוה ל'גנאו סדידא ןידה יקספב 66."בטיה םירכומ
 .בטיה רכומ רחסמ ןמיס תרפהו לוליד – תולדבנ תוליע יתשב רבודמ ןיידע תילמרופש ןפואב ןידה יקספ
 תנירטקוד ןיב רשק ילמרופ ןפואב ףאו תפסונ תירוטר ךרד תרבכ טפשמה תיב השע רגיפליה ימוט ןיינעב
 תמדוקה תיביטמרונה הינסכאה .בטיה םירכומ םינמיס לע הנגהב םיקסועה הדוקפה יפיעסל לולידה

                                                
  .םש 58
 אוה בטיה םירכומה םינמיסה ןידמ ,הארנה לככ ,אביי טפשמה תיבש ףסונ יאנת .וז היגוסב טוריפב קסוע ןלהל ו קרפ 59
  .ןלהל ד קרפ קסוע ךכב .לוליד תליע לש המויקל יאנתכ היעטה לש םיוסמ גוס תחכוה
 .8 ש"ה ליעל ,ל'גנא ןיינע 60
 ןמיס" םא הלאשב ןד תימע טפושה .ןידה קספ ךשמהב לולידה תנירטקודל טפשמה תיב לש תוסחייתההמ ןיבהל ןתינ ךכ 61
 לע תידוחייה הנגהה הראות הז ןוידב .הלילשב ךכ לע תונעל הטנו ,לארשיב קר בטיה רכומה ןמיס תויהל לוכי "בטיה רכומ
 איה יכ ריעהל שי הדמע לש הפוגל .)49-48 'ספ ,םש( לולידה תנירטקוד לש רוכזא ךות ,םיימואל-ןיב ןיטינומ ילעב םינמיס
 וא ימוקמ גתומ לש וילעבב איה העיגפה םא יל המ – םיגתומ ילעבב העיגפ תעינמ אוה רדסהה לנויצרש לככ .ישוק תררועמ
 תא םצמצלו קוסיעה שפוח לעו תורחתה לע ןגהל טפשמה תיב לש ונוצר תא ןיבהל ןתינ םא םג ?ימואל-ןיב גתומ לש וילעבב
 מ"עב בהז וטוט ייונמ ןודעומ 3559/02 א"על וושה( םייתוהמ-םייתילכת םייפקשמב תושעיהל הז םוצמצ לע ,םהב העיגפה
 תנווכל רשא .)ןויע ךירצב וז הלאש הראשוה םש )2004( 900-899 ,873 )1(טנ ד''פ ,טרופסב םירומיהה רדסהל הצעומה 'נ

 אוה קוחב טקננש חנומה .םיימואל-ןיב םיגתומ לע הנגה תועצמאב ימואל-ןיב רחסמ דדועל דעונ רדסהה םא קפס ,קקוחמה
  ."םיימואל-ןיב ןיטינומ לעב ןמיס" שרופמב רמול העינמ לכ התייה אלש ףא ,"בטיה רכומ ןמיס"

 םירצומ לע לולידה תנירטקוד תלוחת ןיינעל .תמדוק ש"ה ואר "בטיה רכומ ןמיס"ל היוארה הרדגהה יהמ הלאשה ןיינעל 62
  .ןלהל ה קרפ ואר ,דבלב םינוש םיגוסמ
 .58 'ספ ,34 ש"ה ליעל ,רגיפליה ימוט ןיינע 63
 ידרקב ןיינעב וחתופש םייתקיספה םינחבמב דומעל שי תאז לכבש עבק טפשמה תיב יכ ריעהל שי .51-53 'ספ ,םש 64
 אלא ,הל המדקש לולידה תנירטקוד תא ןיטולחל הלטיב אל בטיה םירכומ םינמיס לע הנגהה ,תורחא םילימב .ויתובקעבו

 .הקיקחה תועצמאב היתולובג תמיחת ךות הקיח לא התוא הצמיא
  .55-58 'ספ ,םש 65
 .85 'ספ ,םש 66
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 ןויד ךרענ אל ,ליבקמב .ללכ ןידה קספב תרכזומ הניא – הדוקפל )6(11 ףיעס – לולידה תנירטקוד לש
  .לולידה תנירטקודב ןוידה תרגסמב קר תרכזומ איהו ,בטיה רכומ ןמיס לש הרפהה תליעב יאמצע

 רחסמ ינמיסב םיקסועה הדוקפה יפיעסל תונורחאה םינשב "הדדנ" לולידה תליעש אופא אצמנ
 טפשמה תיב .הלא םיפיעס יאנתל הפופכ איה תעכ .הכלהל םג הארנכו השעמל תוחפל ,בטיה םירכומ
 תנגוה יתלב תורחתה הווהמ ןמיסב שומישה םא ,היעטה תנכס ילוטנ םירקמב ,דוע ןחוב וניא ןוילעה
 םירכומ םינמיס לע הנגהה לש "הדובעה ילכ" תועצמאב אוה היצאוטיסה לש חותינה .)6(11 ףיעס יפל
 תרגסוממה תוהמל הנפנ ,תיביטמרונה תרגסמה רבדב וז המדקה ןיעמ רחאל .לארשיב םימושרה בטיה
  .יתוהמה החכוהה לטנו ףקיה ,ןכות – הב

 ?וישכע לוליד יל המל זא – הנגהה ןכות .ד

 "השלקה" גוסמ לוליד ,םלועה יבחרב תונוש טפשמ תוטישב םג ומכ ,ידרקב ןיינעב העבקנש הכלהב
 הפוצה ןכרצה לש וחומב רשאכ תשחרתמ תאזכ העיגפ 67.גתומ לש ידוחייה ןיחבמה ויפואב העיגפכ ספתנ
 ,גתומה לעבל ילכלכ קזנ תמרוג וז העפות .ויוקיחו גתומה – םיינש תוחפל םילוע םיוסמ רחסמ ןמיסב
 ןיב יוגש רושיק לש האצות וניא הז ילכלכ קזנ 68."וב ןומטה הריכמה )חוכ וא( רשוכב הדירי" שי ןכש
 יפ לע לוליד ,השעמל .ידוחיי וניא רבכ גתומהש הדבועה םצעמ עבונ אוה .םיתוחנ םירצומל גתומה
 יוקיחהש בושחל העוט ןכרצה םא ירה .היעטה שי רשאכ ,תיגול הניחבמ ,שחרתהל לוכי וניא וז הרדגה
 הייפצה תעב םינוש םינמיס המכ ותבשחמב םילוע ןיא ,וירצומל רושק וא גתומה לעב ידי לע רצוימ
 ,גתומה תא תוקחל ןויסינב רבודמש עדוי ןכרצה םא קר .תועטב םא םג ,ידוחיי רתונ ןמיסה .ןמיסב
 המכב ּולְו ,ידוחיי דחא ןמיס קושב םייקש רובס וניא ןכרצה ,הזכ הרקמב .ןמיסה לש ותוידוחיי תעגפנ
 רבודמ םא ןיבהל תוסנל וילע ,םהמ דחאב הייפצה תעב .םינוש םינמיס ינש םימייקש עדוי אוה .תואסרג
  69.ויוקיחב וא גתומב

 אובייש הז ןיינעב עבק טפשמה תיב .רגיפליה ימוט ןיינעב אוצמל ןתינ הז ןועיט לש הפי המגדה
 ,םימב הללדל ןתינ .הינפמשל גתומה תא לישמה תאז שיחמהל ידכו ,ולולידל םרוג וניא גתומ לש ליבקמ
-יאש רמול ןתינ ןפוא ותואב 70.רחא ןאובי תועצמאב האבוי םא ףא – הינפמשב הללדל ןתינ אל לבא
 העפות אוה לולידהש ינפמ ,היעטה ידכ דע הארמבו םעטב הל המודה הינפמשב הינפמש ללדל רשפא
 הינפמשהש ךכב ללכ ןיחבהל םילוכי םניא םה םא .םינכרצה לש םטבמ תדוקנמ תנחבנה תיגולוכיספ
 אוה .ןבומכ ,ןיקת וניא הז בצמ .לוליד לכ עריא אל םתניחבמ יזא ,הארמב וא םעטב הנוש תפסונה
 תוחוקל – גתומה לעבמ "תוריכמ תבסה"ל םרוגו העטומה ןכרצב עגופ אוה ןכש ,לולידמ רתוי ףא יתייעב
 .השלקהה ךרד לע לולידב רבודמ ןיא ןיידע ,ספא .יוקיחה תא תועטב ושכרו גתומה תא שוכרל ונווכתהש
 .תירוקמה הינפמשה הניא התוש אוה התואש הינפמשהש ךכב ןיחבהל ןכרצה עדי םא קר תמייק וז
 עדוי אוהש ףא ,הינפמשה גתומ לא ןכרצה לש ותכישמ תחפת הזכ הרקמב יכ תסרוג לולידה תנירטקוד
  .יוקיח אלא ירוקמה הקשמה תא התוש אוה ןיא יכ

 ,ןוימדה ריצ לע תועפותה יתש תא םימקממה שי .םינוש םינפואב ראות תועטל השלקה ןיב סחיה
 ןוימדה אצמנ ,תוהזל ךומסבו ,ךוותב .תטלחומה תונושה רחאה והצקבו תוהזה תבצינ דחאה והצקבש

                                                
-ב וא גתומה לש "distinctiveness"-ב העיגפב אוה שגדה םש ,ליעלד 19 ש"הב הפוריאבו תירבה תוצראב תורדגהה ואר 67
"distinctive character" וילעבב תירשפא העיגפ ובוחב ןמוט ןיטינומה לוצינ"( 282 'מעב ,29 ש"ה ליעל ,ידרקב ןיינע ;ולש 
 תרבגהב יכ ,איה החנהה ]...[ רחסמה ןמיס לש תוידוחייה תקיחשו ןיטינומה לולידו תוחיפ ללגב ,רחסמה ןמיס לש םייקוחה
 ןמיס לעב לש קסעה תוידוחייב לולידו הקיחש םושמ שי םירחא םיקסע יכרוצל ידוחייו םסרופמ רחסמ ןמיסב שומישה
  .))רוקמב ןניא תושגדהה( "רחסמה
 .ליעלד 22-21 ש"ה ביבס טסקטה ואר ןכו .םש ,18 ש"ה ליעל ,ןורדלק 68
69  4th ed.,§ 24:72 (OMPETITION CNFAIR URADEMARKS AND TARTHY ON CCM ,ARTHYCCMHOMAS T J.

 .)McCarthy, Trademarks and Unfair Competition :ןלהל( (2015
 .54 'ספ ,34 ש"ה ליעל ,רגיפליה ימוט ןיינע 70
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 71.ללדל ידכ קיפסמ קזח וניאו העטמ וניאש ןוימדה ול ךומסבו ללדמה ןוימדה יוצמ ודיל .העטמה
 קר תרצונ השלקהש םימיעטמ ךא ,ןוימדה ריצ לע הדוקנה התואב תועפותה יתש תא םימקממ םירחא
 ןה םישמשמ םינחבמה םתוא ,ךכ ןיבו ךכ ןיב 72.ןיינעה תוביסנב תועטל ליבומ וניא ןוימדה רשאכ
 לוכי ,םינכרצה ןמ קלח תייעטהל ששח שי רשאכש רמול ןתינ 73.השלקה תאיצמל ןהו היעטה תאיצמל
 ילעבל םיבר םירקמב ךכיפל .העטוי אלש ,םינכרצה לש רחא קלח ברקב גתומה תשלקהל ששח תויהל
 תצובקל עגונב הפקת הליע לכ ,םרב .םינכרצה תייעטהו לוליד – העיבת תוליע יתש תונותנ ןכא םיגתומ
  74.דחא םדא לצא תחא הפיפכב רודל תולוכי ןניאו וז תא וז תואיצומ השלקהו היעטה .תרחא םינכרצ

 הדעונ וינפמש "לוליד"ה תא ידרקב ןיינע רחאלש תילארשיה הקיספה הרידגה ךכ אל ,תאז תורמל
 זכרתה אלא ,גתומה תוידוחיי תלאשל סחייתה אל הנירטקודל ןתינש שוריפה .ןגהל לולידה תנירטקוד
 תיעטומה הבשחמה תובקעב ולש ןיטינומב העיגפ ןוגכ ,היעטה לש םירקמב םרגנש גתומה לעבל קזנב
 הינפמש-יוקיח תייתש ינפמ הקיספה הששח ליעלד הינפמשה תמגודב .םיתוחנ םירצומ רציימ אוהש
 לש ןיטינומב עגופ הז יאוול םעט .עודיה הינפמשה גתומל וסחיימו העוט ןכרצה רשא ,יאוול םעט לעב
 ,דבלב גתומה תוידוחיי תקיחשב הקסעש ,ידרקב ןיינעב לולידה תרדגה תמועל .ותוא "ללדמ"ו גתומה
 קרו ךא תעבונה ןיטינומב העיגפל תסחייתמ תאזה השדחה הרדגהה – ןכרצה תייעטה לע ססבתהל ילבמ
  75.ןכרצה לש היעטהמ

 רחאלש הקיספב חוור היעטה בקע ןיטינומב העיגפ ינפמ ןגהל הדעונ לולידה תנירטקוד ויפלש שוריפה
 םורגי תקולחמה אשומ ןמיסב שומישה יכ טפשמה תיב עבק סוב יבור ןיינעב ןידה קספב .ידרקב ןיינע
 לולידל הנכסה תא הריבגמ םילוזו םיטושפ םירצומ לע ןמיסה תעבטה יכ ףיסוהו 76,רוביצה תייעטהל
 העיגפה לע אלו ,היעטהה לע תססובמ טפשמה תיב עיבצה הילעש העיגפה 77.גתומה לש ילכלכה וכרע
 תורשפא שי יכ םש עבק טפשמה תיב .Unilever ןיינעב ןידה קספב ךישמה הז וק .גתומה תוידוחייב
 ףיסוהו 78,םסרופמה גתומה אוה יוקיחה תא םיאשונה םירצומה רוקמש בושחיו העטי ןכרצש תילאיר
 ןתינ בוש 79.גתומה לש ןיטינומה לוליד םושמ יוקיחה םושירל רתיהה ןתמב שי וז תורשפא חכונל יכ
 רתוי םישרופמ םירבד .תוידוחייה תקיחשמ אלו ,היעטהמ תעבונה העיגפכ ספתנ לולידה יכ תוארל
 ,התניתנ תוביסנב ,הדוסיבש לנויצרה יכ עבקו ידרקב תכלהב ןד טפשמה תיב .Tea Board ןיינעב ורמאנ

                                                
71 . 729, 748 (2000)EVR L. .OUSH37 Dilution Redefined for the Year 2000, Jerre .B. Swann, . ןוימדה תדימ 
 ןיא ןנד הרקמב יכ הרובס ינא" :סדידא ןיינעב ,בורה תעדל ,תמייק התייה הארנה לככש וז איה גתומל יוקיחה ןיב הנורחאה
 ןיב םירכינה םילדבהה לשב תאזו ]סדידא ילענ תא והשמב תוריכזמה םיילענ תליענ לש[ היווח תקנעהב ללכו ללכ רבודמ
 .)תויח תטפושה לש הניד קספל 22 'ספ ,37 ש"ה ליעל ,סדידא ןיינע( "םיילענה
72 McCarthy, Trademarks and Unfair Competition, םש ,69 ש"ה ליעל. 
 יפוא לעב אוה גתומה המכ דע ,םינמיסה ןיב ןוימדה תדימ ,רתיה ןיב ,םה השלקה לש המויקל םינחבמה תירבה תוצראב 73
 לעופב תאזכ היצאיצוסא לש המויקו גתומה ןיבל וניב היצאיצוסא רוציל יוקיחה לעב תנווכ ,שכרנ וא דלומ ידוחיי ןיחבמ
 .)U.S.C. § 1125(c)(2)(b) 15 ואר(

74 , 85 Streamlining the Federal Trademark Dilution Act to Apply to Truly Famous MarksBecker, Mark R. 
IOWA L. REV. 1387, 1391 (2000); David S. Welkowitz, Reexamining Trademark Dilution, 44 VAND. L. 

REV. 531, 542-543 (1991).; McCarthy, Trademarks and Unfair Competition, םש ,69 ש"ה ליעל.  
 ןמיס לש תוידוחייה תקיחשו ןיטינומה לולידו תוחיפ"מ תעבונ גתומה לעבב העיגפה יכ ידרקב ןיינעב ןייצמ דרלגנא טפושה 75
 לולידה תנירטקודל תוסחייתההמ ,הארנה לככ ,עבונ "ןיטינומה לוליד" חנומב שומישה .)282 'מעב ,29 ש"ה ליעל( "רחסמה
 הרדגהה ואר( גתומה לש ןיטינומב העיגפ ידי לע ,רתיה ןיב ,רדגומ ןכא הנירטקודה לש יוזיבה ףנע .היפנע לכ לע ,התוללכב
 .)19 ש"ה ליעל ,לולידה יפנע ינשל ףיעס ותואב תסחייתמה ,תויאפוריאה תונקתב הרדגהה ;17 ש"ה ליעל ,תירבה תוצראב
 יוזיב ןיב הניחבמ הניא וז הרדגה .דרלגנא טפושה ססבתה הילעש ,18 ש"ה ליעל ,ןורדלק לש םרפסב תיללכה הרדגהה ואר ןכ
 טפושהש רורב ,םוקמ לכמ .ולש תיבויחה תימדתב העיגפל ןה גתומה לש תוידוחייה תקיחשל ןה תסחייתמ איהו ,השלקהל
  .רצומה רוקמל רשאב ןכרצה תייעטהמ תעבונה ןיטינומב העיגפל ןווכתמ וניא דרלגנא
 .)1998( 671 ,665 )5(בנ ד''פ ,.HUGO BOSS A.G 'נ מ"עב סוב יבור 2498/97 א"ע 76
  .הדוקפל )6(11 'סלו ידרקב ןיינעל הנפמ טפשמה תיב .671-672 'מעב ,םש 77
 .23-28 'ספ ,46 ש"ה ליעל ,Unilever ןיינע 78
 .24 'ספב ,םש 79



14 
 

 השבלהו הת – רתויב םיקוחר םירצומב רבוד Tea Board ןיינעבש ןוויכמ .היעטה תנכס םויק אוה
  80.לולידה תנירטקוד תלוחת הללשנ אליממו היעטהה תנכס הללשנ – הנותחת

 רדעיהב םג הנגה – הבש ירקיעה ץקועה תא ולטנב ,לולידה תנירטקוד תא הבר הדימב ןייא הז וק
 אל לבא( רחא גוסמ םירצומ לע םג ותלחהו היעטהה ששח לש הבחרה אוה הנממ רתונש לכ .היעטה
 לולידה תנירטקודב תוארל טפשמה תיב לחה סדידא ןיינעב ןידה קספב ,ליעל רומאכ .)דואמ הנוש
 םע לולידה תנירטקוד לש יוהיזה םע יכ חינהל ןתינ היה .דחא רדסה בטיה םירכומ םינמיס לע הנגהבו

 ,היעטהל ששחב לולידה תנירטקוד תלוחת תא הלותה וקב יוניש לוחי בטיה םירכומ םינמיס לע הנגהה
 תורחא תושירדב תינתומ וז .היעטהל ששחב תינתומ הניא לארשיב םושרה בטיה רכומ ןמיס תרפה ןכש
 לש ירוקמה הנבומ םע דחא הנקב הלועה ןפואב הלא םיאנת שרפל רשפא .תילאיצנטופ העיגפו רשק –
 ןכרצל תמרוג אלא ,היעטה תרצוי הניאש ןוימד תדימכ שרפתהל לוכי "רשק"ה יאנת .לולידה תנירטקוד
 ששחה יאנת 81.דבלב יוקיח אוה ןנובתמ אוה ובש רצומהש העידי ךות ,וב רכזיהלו גתומה לע דימ בושחל
 לעבב תילכלכ העיגפ עונמל התילכת רשא ,תיתרוסמה לולידה תנירטקודל אוה םג םיאתמ העיגפל
 הנגהה תאו לולידה תנירטקוד תא בלשמה רדסהל יתייעב ןכות תקצל רחב טפשמה תיב ךא 82.גתומה
  .תע התוא דע לולידה תנירטקודל ןתינש הזמ הנוש יכ םא ,בטיה םירכומ םינמיס לע

 ןיב ירקש "רושיק" תגצה ינפמ םיגתומ ילעב לע ןגהל הדעונ לולידה תנירטקוד יכ עבקנ ןידה קספב
 וא ,םודיק ,תוסח ןתמ ,האשרה ,ןויכיז לש לוכיבכ הלבק רבדב אווש גצמ תריצי" ןוגכ יוקיחל גתומה
 תיב יניעב ספתנש ,בטיה םירכומה םינמיסה ןידב וז השירד לש הרוקמ הארנה לככ 83."רחא רושיק לכ
 תרגסמב אוושה רושיקל השירדה יכ עבק טפשמה תיב .לולידה תנירטקוד תא אטבמה רדסהכ טפשמה
 םושרה בטיה רכומ רחסמ ןמיס לע הנגהל יאנת הווהמה ,"רשק"ה תשירדב תאטבתמ לולידה תנירטקוד
 .לולידה תנירטקודל םג ןתינש ןכותה הז – ירחסמ רשק רבדב אווש גצמכ ספתנ "רשק"ש תויה .לארשיב
 לע הנגההש םשכ – היעטה ששח תחכוהב היולת הניא לולידה תנירטקוד יכ שיגדה םנמא טפשמה תיב
 "רושיק"ה תושירדל הנתינש תונשרפה ,ףוס לכ ףוס םלוא .ךכב התנתוה אל בטיה םירכומ םינמיס
 רוקמל סחייתמה ,יתרוסמה היעטהה ששחב רבודמ ןיא םנמא .אווש גצמ לש םיוסמ גוס איה "רשק"הו

 ןיב רתוי שולק ירחסמ רשק רבדב היעטהל ,רתוי "ךר" ששחב אלא ,םירצומ ןיב רשקל וא רצומה
 84.היעטה לש םיוסמ גוסב רבודמ ןיידע ךא .םינמיסה

 גוס םא םג ,היעטהה תשיג תא םיפקשמ ידרקב ןיינע רחאל ונתינש ןידה יקספ לכ ,רבד לש ומוכיס
 תא םג םיאתהל ידכ םיבר םיצמאמ השע טפשמה תיב .םינשה ךלהמב הנתשה שרדנה היעטהה
 ששח םויקב ונתוה אל םלועה יבחרב המושיי ןפואו לארשיב הכרד תישאר רשא – לולידה תנירטקוד
 םישיגדמו םירזוח טפשמה יתב .יולגב השענ אל רבדה בור יפ לע .ןכרצה תייעטה לש לנויצרל – היעטהל
 תרגסמב 85.היעטה תנכס תחכוהב היולת הניא איהש ,לולידה תנירטקוד תרכזומש םעפ לכב טעמכ

                                                
 תא ססיב אל טפשמה תיבש רמאנ ןידה קספב ףסונ ןוידל השקבה תייחדב .12-13 'ספ ,25 ש"ה ליעל ,Tea Board ןיינע 80
  .הל ךומסה טסקטהו ןלהל 88 ש"ה ואר וז הנעטב ןוידל .היעטהל ששח לע ותטלחה
 .151-154 ש"הל ךומסה טסקטה ,ןלהל "רשק" לש תינושלה תונשרפב ףסונ ןויד ואר 81
 'מעב ,37 ש"ה ליעל ,Khoury ואר .ךכ השרפל ועיצה תוחפל וא ,התקיקחל ךומסב הדוקפה תא םינוש םיבתוכ וניבה ךכ 82

 .282-278 'מעב ,37 ש"ה ליעל ,יניס-רוט ;1031-1030
  .תויח תטפושה לש הניד קספל 19 'ספ ,37 ש"ה ליעל ,סדידא ןיינע 83
 לבוקמ .)Restatement 25 § :ןלהלUnfair Competition § 25, comment f (1995)of  )Third(Restatement  ) ואר 84
 ,םירצומ ינש ןיבש רשקל עגונב היעטה ,רצומה רוקמל עגונב היעטה :רחסמ ינמיסל תעגונה היעטה לש םיגוס המכ ןיב ןיחבהל
 ירחא תנקותמש "תימדקמ" היעטה ,ומצע ןכרצה לש אל ךא םיישילש םידדצ לש תועט ,ןויכיז וא תוסח ןתמל עגונב היעטה
 David( לולידה תנירטקודמ םידרפנ םהו ,היעטה ללכב םיאב הלא לכ .דועו רצומה תיינק םרטב ךא תונחל עיגה ןכרצהש

S. Welkowitz, The Virtues and Vices of Clarity in Trademark Law, 81 TENN. L. REV. 145, 146-148 (2013); 
J. Thomas McCarthy, Proving a Trademark Has Been Diluted: Theories or Facts? 41 HOUS. L. REV. 713, 

 ןחב טפשמה תיבש ךכ לע תדמוע ,34 ש"ה ליעל ,רקורוס .))?McCarthy, Theories or Facts- :ןלהל( (2004) 734 ,723
 תלדב" ריזחה טפשמה תיבש ךכמ הקיסמ איה ."רשק"ה ןחבמ םושיי תעב ,היעטהל ששח חכוה םאה סדידא ןיינעב
   .)565 'מעב ,םש( ."רשק"ה תלאש תא םג תכתוחש הדימ תמאכ היעטהה ןחבמ תא "תירוחאה
 'נ ADIDAS SALOMON A.G 6658/12 א"נד ;תויח תטפושה לש הניד קספל 19 'ספ ,37 ש"ה ליעל ,סדידא ןיינע 85
 .53 ,50 'ספ ,34 ש"ה ליעל ,רגיפליה ימוט ןיינע ;)27.8.2014 ,ובנב םסרופ( 23 'ספ ,ןיסאי
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 קר לעופבש םגה ,תאז 86.היעטהה ףרמ ךומנ "רשק"ה ףר יכ שגדומ בטיה םירכומ םינמיס לע הנגהה
 םינמיס לע הנגהה חוכמ וא לולידה תנירטקוד חוכמ הנגה טפשמה תיב קינעה ידרקב ןיינעב ןידה קספב
 דימעהל ונויסינ תא שרופמב טפשמה תיב ףשח ובש דיחיה הרקמה .היעטה רדעיהב םג בטיה םירכומ
 ןוידל השקבל הליבוה וז תשרופמ העיבק Tea Board.87 ןיינע אוה היעטהל ששח לע לולידה תליע תא
 תטפושה המיכסה ףסונה ןוידב התטלחהב .ידרקב תכלה תא תרתוס Tea Board תכלהש הנעטב ,ףסונ

 תורמל .היעטה רדעיהב םג םייק לוליד יכ העבק ידרקב תכלהש תינורקעה הנעטה םע הי'צקורפ הליא
 דרפנבו קתונמב היעטהה טביה ןחבנ Tea Board ןיינעבש קומינה ןמ התחדנ ףסונ ןוידל השקבה ,תאז

  88.הנירטקודה תלוחתל יאנתכ היעטה השרדנ אל יכו ,לולידה תנירטקודמ

 לע הנגהה תסיפת םג ומכ – לולידה תנירטקוד תסיפת ."ללכ"ה לש ורואל "טרפ"ה תא ןחבנו בושנ
 גתומ לש וילעבש התועמשמ ,יוקיחל גתומה ןיב רשק רבדב אווש גצממ תעבונכ – בטיה םירכומ םינמיס
 יוקיח וא הרחתמ יוקיחב רבודמ רשאכ .העטמ ונניאש ירחסמ יוקיח ינפמ ןידה תנגהל הכזי אל טעמכ
 םיהז םירצומב רבודמ .גתומה לעבל יוקיחה ןיב הקיז רבדב אווש גצמ םייקתיש ללכ תורשפא ןיא ,לוז
 רשא .הלאב אצויכו ןוישיר ,ןויכיז לעבב אלו ,גתומה לש יוקיחב רבודמש רורב ןכרצלו ,ןיטולחל
 ןתינ ,המגודל .גתומה לעב ןיבו םניב הזכ "רשק" יטרואית ןפואב תויהל לוכי ,רחא גוסמ םייוקיחל
 .הלש רחסמה ןמיסב שמתשהל ןוישיר םירתנספ תרבחל הנתנ תמסרופמ םוליצ תרבחש תועטב בושחל
 ןעטאש יפכו ,ךכ לע ףסונ .רתוי ךומנ ףרב יכ םא ,היעטה לש גוס השעמל אוה הזכ "רשק" םג ,רומאכ ךא
 השעמל תעלבנ הניאש ,הלא ןיעמ "םירשק" לש תישממ הירוגטק תמייק ללכב םא קפס ,ח קרפב
  .רצומה רוקמל עגונב תיתרוסמה היעטהה לש הירוגטקב

 רדגה ותואב רדגהל רדגהמ – הנגהה ףקיה .ה

 םימושר רחסמ ינמיס לש םהילעב וכז ,בטיה םירכומ םינמיס לע הנגההו לולידה תנירטקוד ץומיא דע
 90."רדגה ותוא"מ םירצומ – 89םנמיס עבטומ םהילעש הלאל םיבורק וא םיהז םירצומל עגונב קר הנגהל
 הנגה אוה ,היעטהה תשירד לע רותיו דבלמ ,םירומאה םירדסהה ינש םהיפנכב ואיבהש םישודיחה דחא
 תנירטקוד הרכוה ןהבש תונושארה םינשב .הנוש רדגהמ םירצומב רבודמ רשאכ םג םיגתומ ילעב לע
 םירצומב וקסע השלקה ןיגב העיבת הלבקתה םהבש םייסופיטה םירקמה ,תירבה תוצראב לולידה
 תוכרעמ יבג לע עבטומה הקיטפואהו םוליצה םוחתמ םסרופמ גתומ לשמל ,ןיטולחל םינוש םיגוסמ
 תנגה םא הלאשה הררועתה ,והנשמל דחא יסופיט הרקממ הנירטקודה חותיפ םע 91.ריווא גוזימ

                                                
 .46 'ספ ,8 ש"ה ליעל ,ל'גנא ןיינע 86
 .25 ש"ה ליעל ,Tea Board ןיינע 87
 10-12 'ספ ,DELTA LINGERIE S.A.OF CACHAN, FRANCE 'נ INDIA BOARD TEA 10639/06 א"נד 88
 המכ לשב לולידה תליע תא טפשמה תיב החד Tea Board ןיינעב .וז העיבק תונוכנב קפקפל ןתינ .)13.4.2008 ,ובנב םסרופ(

 דחא ,םרב .גתומה לש ןיטינומה ןמ תונביהל ןויסינ לש החכוה רדעיהו התה םוחתמ םיגרוחה ,ןיטינומ רדעיה ןוגכ ,םיאנת
 ןויד שדקומ וז היגוסל .םש ונודנש םירצומה יגוס ןיב ברה ינושה אוה הליעה תייחד תא ססיב וילעש םייזכרמה םיכבדנה
 הברקל השירדה .)ןידה קספל 17 'ספ ,25 ש"ה ליעל( לולידה תליעב ןוידה לש םייניבה םוכיסב העיפומש הדיחיה איהו ,בחרנ
 םינכרצה םילולע הזכ הרקמב קרש טפשמה תיב לש ותסיפתמ הרזגנ ,ידרקב תכלהב העיפומ הניאש ,םירצומה יגוס ןיב
 םירצומה יגוס ןיב הברקה תשירד ,היעטה תנכס תחכוהל הרישי השירד ןיאש ףא .םינמיסה ןיב רשק םייק יכ רובסלו תועטל
 םימוחתל בחרתהל םיגהונ םימסרופמ םיגתומ ילעב ןכש ,הלא םירקמב היעטהל ששח שי היפלו ,הטולח הקזח ןיעמ תללוכ
  .םיבורק
 ,יניס-רוט ;376-380 'מעב ,28 ש"ה ליעל ,ןטהנמ ןיינע ;הדוקפל )א(46 ,)9(11 ,)"הרפה" תרדגהל )2( ,)1( תופולח( 1 'ס ואר 89
 יוניש לע ורשיב רשא ,הז ללכל םיגירח אוצמל ןתינ היה ידרקב ןיינעב ןידה קספ ןתינ םרטב דוע .270 'מעב ,37 ש"ה ליעל
 םינכרצה תייעטהל ששחה לע םיגתומה לש םמוחת תבחרה הססבתה – ידרקב תכלהל דוגינבו – הלא םירקמבש ףא ,המגמה
  .)275-271 'מעב ,םש(

 םילעופה םינקחשהו קושה הנבמל םאתהב תרדגומה ,רצומה לש "תירחסמה החפשמה" םג אוה רדגה יכ עבקנ הקיספב 90
  .)895-894 'מעב ,61 ש"ה ליעל ,בהז וטוט ןיינע( וב

91 Cir. 1963) (7th 319 F.2d 830, Polaroid Corporation v Polaraid Inc.  
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 תירבה תוצראב .םיגתוממה םירצומל םיהז וא םימוד םירצומב רבודמ רשאכ םג תינקומ הנירטקודה
 םירצומ יבג לע םיעבטומ םינמיסה ינש רשאכ םג ינורקע ןפואב שחרתהל לוכי לולידש עבקנ הפוריאבו

  92.ןיטולחל םיהז םירצומה רשאכ וליפאו ,המוד גוסמ

 ריכהל תונוכנב ןייפואמ ןושארה בלשה .םיבלש ינשב תיתקיספ תוחתפתה לע עיבצהל ןתינ לארשיב
 ןיינעב 93.םיהז וליפאו ,תיסחי םימוד םירצומ יבג לע ועבטוה גתומהו יוקיחה רשאכ םג לוליד לש ומויקב

Tea Board הרקמב ןכש ,םימוד םירצומה רשאכ אקווד יוצמ לולידה יכ עבקו טפשמה תיב לידגה ףא 
 תיב 94.בורק םוחתל בחרתה גתומהש תועטב בושחל םילולע םינכרצ – "תישממ היעטה תנכס" שי הז
 ההז ןמיסב םנומיס ,הנושה םרדגה תורמל רשא ,קיפסמ "םיבורק" םירצומל תואמגוד יתש ןתנ טפשמה
 תוינבת תבכרהל םישמשמה תכתמ יחטשמו קיטסלפמ הבכרה יעוצעצ :לולידל איבהל לולע המוד וא
 רשא םירצומ םה התו הנותחת השבלה יכ עבקנ ,םתמועל 96.םינועשו הביתכ ירישכמ 95;ןוטב תוקיציו
 ירצומ תועצמאב הת גתומ ללדל רשפא-יא ןכל ."]םהיניב[ הברק וא ןוימד אוצמל ןתינ אל ,ץמאמב םג"
  97.הנותחת השבלה

 ,היעטה תנכס ןיא רשאכ יכ עבק טפשמה תיב .הקיספה לש התשיגב הנפמ תדוקנ הלח סדידא ןיינעב
 הנוש רדגהל ךייש רצומהש ךכמ לשמל היעטהה רדעה עבנ" םא קר לוליד םייקתהש עובקל יואר
 ןיטינומהש הנעטל םוקמ ןיא יכ הארנ" – רדגה ותואמ םירצומב רבודמ םא יכ שגדוה דוע 98."ןיטולחל
 םהבש םירקמל לולידה תועיבת גויס איה תֹועיבקה לש תישעמה תועמשמה 99."ללודי ןמיסה לעב לש
 גתומב שומיש איה "ןיטולחל הנוש" רדגהל טפשמה תיב איבהש המגודה .ירמגל םינוש םירצומב רבודמ
 הטוס וז העיבק .םיינפוא ןרצי ידיב ,םוליצ ירזיבאו תומלצמ יבג לע ליגרב עבטומה ,Kodak םסרופמה
 םג ןכש ,Kodak לש המגודב לוליד ןיאש העיבקה ידיל איבמ היה המושייש ,Tea Board תכלהמ
 םוצמצ תא קידצה טפשמה תיב .םיינפואל םוליצ טרס ןיב הברק וא ןוימד אוצמל רשפא-יא ץמאמב
 ךכב ,רדגה ותואמ םירצומ לע לוחת אלש ןפואב ,היעטהל ששח ןיא םהבש םירקמב לולידה תנירטקוד
  100.ןפוד יאצוי םירקמב קר היעטהל ששח רדעיהב הנגה קינעהל יוארש

                                                
 ;.736 F.3d 198 Starbucks Corp. v. Wolfe's Borough Coffee, Inc ,(2d Cir. 2013) לשמל ואר תירבה תוצראב 92

Levi Strauss & Co. v. Abercrombie & Fitch Trading Co., 633 F.3d 1158 (9th Cir. 2011); Eli Lilly & Co. v. 
Natural Answers, Inc., 233 F.3d 456 (7th Cir. 2000); Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc., 191 F.3d 208 (2d Cir. 

 Case C-408/01, Adidas-Salomon and Adidas Benelux v Fitnessworld Trading Ltd 2003 ואר הפוריאב .(1999
E.C.R. I-12537, para. 22. ל וושה ,דגנמMcCarthy, Trademarks and Unfair Competition, 24:72 'ס ,69 ש"ה ליעל, 

 ,םירצומה גוסב ינושה חכונלו ,תוהז ידכ דע םימוד וא םיהז םינמיסה רשאכ קר שחרתהל הלוכי השלקה היפלו הדמע עיבמה
 הכומנ הגרד יכ העבקו ,ילרדפה לולידה קוח תא ךכ השריפ אל תיאקירמאה הקיספה .םהיניב רשקל עגונב העוט וניא ןכרצה
 Starbucks Corp. v. Wolfe’s לשמל ואר( השלקה העריאש עובקל תורשפא היבו הינימ תללוש הניא םינמיסה ןיב ןוימד לש

Borough Coffee, Inc., 588 F.3d 97, 108 (2d Cir. 2009)(. ריכמ ומצע יתרא'קמ .םיהז םירצומב רבודמ רשאכ םג ךכ 
 הליבוהש העפשה – טפשמה יתב לעו סרגנוקה לע םיגתומ ילעב לש םתעפשהל תאז סחיימו ,הלבקתה אל ותדמעש ךכב
 .)24:68 'ס ,םש( לולידה תנירטקוד לש תוביחרמ תונשרפלו הקיקחל

 ,76 ש"ה ליעל ,סוב יבור ןיינעב ;הקיטמסוקו חופיט ירצומ יבג לע םינמיסה ינש ועבטוה ,46 ש"ה ליעל ,Unilever ןיינעב 93
 .השבלהה םוחתמ םירצומ יבג לע ועבטוה םינמיסה ינש
 תייעטה לש היתואצותמ תחאכ לולידה רדגוה וז תמדקומ הקיספב ,רוכזכ .17 ,12-13 'ספ ,25 ש"ה ליעל ,Tea Board ןיינע 94
 .ןכרצה
 .)6.10.1985 ,ובנב םסרופ( מ"עב ןינב תורגסמו תכתמ ילעפמ לימש .ו 'נ S/lego a (S/kirkby a) 9/847 )'הנ םולש( א"ת 95
 תואקשמ – ןיטולחל הנוש גוסמ םירצומב רבוד םנמא ידרקב ןיינעב יכ ףיסוה טפשמה תיב .28 ש"ה ליעל ,דגולרוא ןיינע 96
 ,ןכל .לארשיב אל יכ ףא ,דוגיבה םוחתב םג הדי החלש םיפירחה תואקשמה תרבח ןיינעה תוביסנב םלוא – דוגיבו םיפירח
  .)12 'ספ ,25 ש"ה ליעל ,Tea Board ןיינע( היעטה תנכס תמייק התייה ידרקב ןיינעב םג ,עבקנ ךכ

  .13 'ספ ,25 ש"ה ליעל ,Tea Board ןיינע 97
  .תויח תטפושה לש הניד קספל 19 'ספ ,37 ש"ה ליעל ,סדידא ןיינע 98
 ,םימוד וא םיהז םירצומ לוליד ןיגב עובתל תורשפאב וריכה רשא ,רתוי םימדקומה ןידה יקספש ןייצ טפשמה תיב .םש 99
  .היעטה תנכס לש המויק םג חכוה םהבש םירקמב ונתינ

 םירקמה ,רכזוהש יפכ .תירוטסיהה התוחתפתה ךרד לע הז ןפואב אקווד הנירטקודה םוצמצ תא ססיב טפשמה תיב .םש 100
 .םיינפוא ןרצי ידיב Kodak גתומב שומיש לש גוסה ןמ םירקמ ויה לוליד ןיגב דעס תירבה תוצראב קנעוה םהבש םינושארה
 'פורפ .תירוטסיהה הקדצהה דבלמ ,טפשמה תיב עיצהש תיטילנאה הנחבהל תיביטמרונה הקדצהה המ לואשלו ףיסוהל ןתינ
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 רחסמה ינמיס יניד תובחרתה ינפמ ששחהו ,"תיתייעטה"ה היצביטומה יכ אופא תוארל ןתינ
 םיכוזה םירצומה גוס לש טביהב לולידה תנירטקוד תלוחת םוצמצל ואיבה ,היעטה תולוטנ תוירוטירטל
 ,םימוד םירצומ לע קר לוחתש ןפואב הנירטקודה םוצמצל האיבה וז היצביטומ ןושארה בלשב .הנגהל
 101.ןיטולחל םינוש םירצומ לע אקווד לוחתש ןפואב תרחא ךרדב הנירטקודה המצמוצ ינשה בלשב וליאו

 .טפשמה תיב אטבמש היעטהה תשיג לש אצומה תדוקנ אוה םיבלשה ינש לש ףתושמה הנכמה

 בטיה םירכומ רחסמ ינמיס לע הנגהה ףקיה תניחבב םלשוי ןוידה .לולידה תנירטקודב ונקסע ןאכ דע
 םינמיסה ןידל לולידה תנירטקוד ןיב הקיספה הרציש דוחיאב קסועה קרפב .לארשיב םימושרה
 תלוחת דציכ יחכונה קרפב וניאר .םירדסהה ןכותב רתיה ןיב אטבתמ הז דוחיא יכ ןעטנ ,בטיה םירכומה
 ליבקמה יתקיספה ךלהמה לע הרצקב דומעא תעכ .ןיטולחל םינוש םירצומל המצמוצ לולידה תנירטקוד
 הנגהה םא הלאשב ןד טפשמה תיב .ל'גנא ןיינעב הנודנ וז היגוס .בטיה םירכומה םינמיסה ןידל עגונב
 הלח ,היעטה אל ךא תילאיצנטופ העיגפו רשק תשרודה ,לארשיב םימושרה בטיה םירכומ םינמיס לע
 הדוקפה ,הנושל יפ לע .שרופמב וז הלאש לע הנוע הניא הדוקפה .רדגה ותואמ םירצומב רבודמ רשאכ םג

 םירצומל קר לבגומ הנגהה ףקיה םא איה הלאשה .הנוש רדגהמ םה םירצומה רשאכ וז הנגה הנקמ
 ןמיס לעב אמליד וא ;העטמ ןוימד חיכוהל שי םלועל רדגה ותואמ םירצומל עגונב וליאו ,הנוש רדגהמ
 עגונב םג ,העיגפהו רשקה ינחבמ םימייקתמ םא ,ןידה תנגהמ הנהנ לארשיב םושרה בטיה רכומ
 ןחבמ – רדגה ותואמ םירצומב רבודמ רשאכ יכ רבס ל'גנא ןיינעב טפשמה תיב .רדגה ותואמ םירצומל
 ללכ תילאיווירט הניאש ,וז תינשרפ הערכה 102.םושר ןמיסה םא ףא ,דבלב היעטהה ןחבמ אוה הרפהה
 103.הנגהה ףקיה לש טביהב בטיה םירכומה םינמיסה ןידל לולידה תנירטקוד ןיב תוהזל האיבמ ,ללכו

 ןכ םא אלא( רדגה ותואמ םירצומב ןניקסע רשאכ היעטהל ששח תחכוה םיבייחמ םירדסהה ינש
 רבודמ םהבש םירקמל היעטהל ששחב היולת הניאש הנגהה תא םיליבגמו ,)ןיטולחל םיהז םינמיסה
  .הנוש רדגהמ םירצומב

 דבלב הנוש רדגהמ םירצומל לולידה תנירטקוד תמיחת .טרפה לא ללכה ןמ בושנ קרפה םוכיסל
 ןפואב ,המוחתב רתונש דיחיה יוקיחה .הרחתמה יוקיחהו לוזה יוקיחה תא הלובגל ץוחמ הריתומ
  .הנוש גוסמ יוקיחה אוה ,ינורקע

 החכוהל החנהמ – תילכלכ העיגפל ששח .ו

 ןיינעב .לולידה תחכוהל השירדה אוה לולידה תנירטקוד לש התליפנ תאטבתמ ובש ןורחאה רטמרפה
 ןפואב ,דעונ יוקיחה לעב ידיב רחסמה ןמיסב שומישהש החכוהב יד יכ טפשמה תיב עבק ידרקב
 ךכ לע העבצהב יד ,תורחא םילימב 104.גתומה לש ןיטינומה תועצמאב ויקסע תא םדקל ,יביטקייבוא

                                                
 ,קיתעה רחסמה ינמיס ןידב הנוקלל הנעמ תתל ידכ הרצונ לולידה תנירטקודש הנעטב וז הלאש לע תונעל הסנמ יתרא'קמ
 ,רדגה ותואמ םירצומב רבוד רשאכ ,יתרא'קמ לש ותטישל .ןיטולחל םינוש םירצומב רבוד רשאכ ללכ הנגה קינעה אלש
 התייה אל ,היעטהל ששח רדעיהב :ילילש רדסה התוויה וז הנגהו ,היעטהל ששח תחכוהב התנתוה רשא ,ןידה תנגה הקנעוה
 ,אקע אד .)732-730 'מעב ,84 ש"ה ליעל ,?McCarthy, Theories or Facts( רחסמ ןמיס לש וילעבל הנגה קינעהל הקדצה
 לש םהילעב לע ןגהל אל עודמ – קדצומ ירוטסיהה ילילשה רדסהה עודמ ריבסמ וניא אוה .שקובמה תא חינמ הז ןועיט
 ?היעטהל ששח ןיא רשאכ םגו ,םימוד םירצומב רבודמ רשאכ םג ילכלכ קזנ ינפמ םיגתומ

 הקיספב םג תומוד תודמע אוצמל ןתינ היה רבעב .ילארשיה ןידל תידוחיי הניא וללה תוכופהה תודמעה יתשב הזיחאה 101
 תרחא הלוכסא וליאו ,גוסה ותואמ םירצומב רבודמ רשאכ קר םייקתהל לוכי לוליד יכ הרבס תחא הלוכסא .תירבה תוצראב
 לולידה תליע יכ הסרג תישילש הלוכסא .ןיטולחל םינוש םיגוסמ םירצומב רבודמ רשאכ קר םייקתהל לוכי לוליד יכ הרבס
  .)196-194 'מעב ,18 ש"ה ליעל ,ןורדלק לצא הריקסה ואר( םירקמה לכב עבותל תדמוע

  .44-45 'ספ ,8 ש"ה ליעל ,ל'גנא ןיינע 102
 תחכוהב היולת הניאש הנגהה היפלו ,תרחא תונשרפ הדוקפה יפיעסל הנתינ Unilever ןיינעב ןידה קספב ,המגודל ,ךכ 103

 הנגהל הכוז גתומ םא :רמוחו לק לע תססובמ וז תונשרפ .רדגה ותואמ םירצומב רבודמ רשאכ םג תנתינ היעטהל ששח
 אוה םהילעש םירצומה גוסב רבודמ רשאכ הל הכזיש המכו המכ תחא לע ,ונממ םינושה םירצומ יגוסל עגונב היעטה רדעיהב
 לש וימעטב ןוידל .)26 'ספ ,46 ש"ה ליעל ,Unilever ןיינע( ןידה תנגה תנתינ הבש תיסאלקה היצאוטיסה וז ירהש – עבטומ
  .הנגהה ףקיהב קסועה קלחב ,ח קרפ ןלהל ואר םהילע תרוקיבבו ל'גנא ןיינעב טפשמה תיב

 .282 'מעב ,29 ש"ה ליעל ,ידרקב ןיינע 104
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 ןיטינומה ןמ הנהנ יוקיחה רשאכ יכ שיגדה טפשמה תיב .גתומה לש ןיטינומה ןמ תונהיל לוכי יוקיחהש
 וא הקיחש חיכוהל ךירצ וניא עבותה 105.גתומה תוידוחיי לש לולידו הקיחש לש החנה שי ,גתומה לש
 לולידה תנירטקוד תובקעב ,הארנה לככ ,ךלה טפשמה תיב ךכב .ךכל ששח אל ףאו ,ןיטינומה לש שוטשט
 איה החנההו ,תילכלכ העיגפל ששח חיכוהל םיגתומ ילעב םישרדנ ןיא התרגסמב םג רשא ,תיאקירמאה
 106.גתומה תוידוחייב העיגפה םצעמ תמייק וזש

 טפשמה תיב עבק Tea Board ןיינעב .הז ללכ רמשנ ידרקב ןיינעב ןידה קספ רחאל הנתינש הקיספב
 גתומב רבודמ )1( :ידרקב תכלה יפ לע לוליד תעיבתב תוכזל ידכ דומעל שי םהבש םיאנת העברא
 לעב תוגהנתה )3( ;יפיצפסה רצומל רבעמ תגרוחה הלודג המצוע ןמיסל )2( ;תולובג הצוחו םסרופמ
 תא םדקל דעונ גתומב שומישהש חכוה )4( ;הרבחה לש םייוארה םייכרעה םיטרדנטסהמ הטוס יוקיחה
 הקיחש תחכוהל השירד לכ ןיא ,רומאל 107.גתומה לש ןיטינומה תועצמאב יוקיחה לעב לש ויקסע
  .גתומה לש ידוחייה ןיטינומה לש שוטשטו

 שוטשטו הקיחש תחכוה"ב תינתומ לוליד תליע יכ עבקנ ובש ,סדידא ןיינעב השחרתה הנפמה תדוקנ
 רצומה ןיב יהשלכ הקיז תריצי לשב ,רחאה ןמיסב שומישמ האצותכ םושרה ןמיסה שכרש ןיטינומה לש
 ךא ,ךכל רוקמה תא שרופמב איבה אל טפשמה תיב 108."העיגפל ןעוטה לש רצומה ןיבל הרואכל רפמה
 ינשב ,רכזנכ ,היולת הנגהה הז ןידב .בטיה םירכומה םינמיסה ןידמ חקלנ הז יאנתש דומלל ןתינ וירבדמ
 לעב"ש ךכב הנתומ הרפה לש המויק ,העיגפה תשירד יפל .גתומה לעבב תילאיצנטופ העיגפו רשק :םיאנת
 לש תיתשתב החיכוהל שי רשא השירד – 109"רומאכ שומישמ האצותכ עגפיהל לולע םושרה ןמיסה
 תחכוהל שממ לש תיתשת הווהמ ןיטינומה לש הקיחש תחכוהש טפשמה תיב חינה הארנה לככ 110.שממ
 הקיחש חיכוהל ךרוצה לש ,וז הסיפת יכ שרופמב ףיסוה טפשמה תיב ,ןכאו .גתומה לעבב תילכלכ העיגפ
 לש החכוה שרודה ,הדוקפל )ב(א46 ףיעסב םג יוטיב ידיל האב ,לולידה תנירטקוד יפ לע ןיטינומה לש
 תובושח תועיבק יתש ללוכ ןידה קספ ,םוכיסל 111.לארשיב םושרה בטיה רכומ ןמיס לעבב העיגפל ששח
 ,היינשה .גתומה לש ןיטינומב העיגפ תחכוה אוה לולידה תנירטקוד תלוחתל יאנת ,תחאה .הז רשקהב
  .לארשיב םימושרה בטיה םירכומ םינמיס לע הנגהל לולידה תנירטקוד ןיב הז טביהב תוהז שי

 םרוג ,ולש ןיטינומה ןמ הנהנו גתומה תא ריכזמה ,ןמיס לש ומויקש טפשמה תיב חינה רבעב יכ הלוע
 יוקיחה יכ היה לעופב חיכוהל שרדנש לכ .גתומה לעבב תילכלכ העיגפ תררוגה ,גתומה תוידוחייב העיגפל
 טפשמה תיב ,בטיה םירכומה םינמיסה ןיד תובקעבו ,םויכ .גתומה לעב לש ןיטינומה ןמ תונהיל דעונ

 החכוה אוה לוליד לש ומויקל יאנת .גתומה לש ןיטינומה ןמ הנהנ יוקיחהש החכוהב קפתסמ וניא
 ןיא .גתומה לעבב תילכלכ העיגפל ישממ ששח המיקמה הדבוע – קחשנ גתומה לעב לש ןיטינומהש
 טפשמה תיב .קזנה תלאש יפלכ רתוי תינדשח השיגב וא ,החכוהה לטנ לש דבלב ילרודצורפ יונישב רבודמ
 תרחא תיתוהמ הסיפת אטבמ יונישה יכ המוד .תויריפמא תוילגתב ותדמעב לחש יונישה תא קמנמ וניא
 ידוחייה ןיחבמה יפואב העיגפ עונמל הנירטקודה תילכת התייה רבעב .התרטמו לולידה תנירטקוד לש

                                                
 .םש 105
 דבלב לולידל ששח חיכוהל ךירצ יכ הדמעה תירבה תוצראב החוור ,1998 תנשב ,ידרקב ןיינעב ןידה קספ ןתמ תעב 106

 יכ ןוילעה טפשמה תיב עבק 2003 תנשב .וז היגוסב תטלחומ המכסה התייה אלש ףא ,)גתומה תוידוחייב העיגפכ רדגומה(
 ,Moseley v. V Secret Catalogue, Inc., 537 U.S. 418( ילאוטקא לוליד עריאש חיכוהל שי לוליד תעיבתב תוכזל ידכ

 חיכוהל יד אלא ,גתומה לעב יחוורב וא תוריכמה ףקיהב העיגפ חיכוהל השירד ןיאש שרופמב רהבוה ,תאז םע .)(2003)
 חיכוהל הבוח ןיא ותרגסמבש ,הז ךכורמ לטנ וליפא .ינכרצ רקס תועצמאב לשמל ,ןכרצה לש ותעדות לע עיפשה לולידהש
 שומישהש ךכב יד יכ שרופמב עבקנ תעכ .2006 תנשב ילרדפה קוחה יונישל רבד לש ופוסב איבה ,תינכרצה תוגהנתהב יוניש
 regardless of the presence or absence […] of actual" המק לולידה תליעשו ,"is likely to cause dilution" גתומב

economic injury" )תכלה תובקעבו קוחה תלבקל רבוע סרגנוקב םינוידה ואר Moseley, ןיינעב םירקסנה Starbucks, ליעל 
 .)202-205 'מעב ,92 ש"ה

  .11 'ספ ,25 ש"ה ליעל ,Tea Board ןיינע 107
  .תויח תטפושה לש הניד קספל 19 'ספ ,37 ש"ה ליעל ,סדידא ןיינע 108
  .הדוקפל )ב(א46 ,)14(11 ,)"הרפה" תרדגהל )4( הפולח( 1 'ס 109
  .885 'מעב ,43 ש"ה ליעל ,טולוסבא ןיינע 110
  .תויח תטפושה לש הניד קספל 19 'ספ ,37 ש"ה ליעל ,סדידא ןיינע 111
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 לש ומויק – ידוחייה ןיחבמה יפואב העיגפהש התייה הנירטקודה סיסבב תיריפמאה החנהה .גתומה לש
 .תחופ גתומה לש ותכישמ חוכ ןכש ,גתומה לעבל קזנ תמרוג – גתומה לש ןיטינומה ןמ הנהנה יוקיח
 .גתומה תוידוחייב העיגפכ לולידה תרדגהמ הגיסנ תאטבמ ,ןיטינומב העיגפ חיכוהל ,תיחכונה השירדה
 םירכומ םינמיס לע הנגהה תספתנ ובש ןפואל המודב ,אווש גצמ לש םיוסמ גוסכ רדגומ לולידה םויכ
  .בטיה

 תויטנרהוק לש םיגוס השולש לע .ז

 תשירדו הפקיה ,הנכות תניחבמ ,תילארשיה לולידה תליע תוחתפתה יכ דומלל ןתינ הכ דע הריקסהמ
 תוחתפתה תרכינ םהבש ןידה יקספמ םיברב .קהבומ ןפואב היעטהה תשיג תא תפקשמ ,קזנה תחכוה
 ןיא רשאכ םג רחסמ ןמיס לע הנגהמ ולש תוחונה רסוח תא זמורמב וא שרופמב עיבמ טפשמה תיב ,וז
 לבוקמש יפכו ידרקב ןיינעב הגצוהש יפכ ,לולידה תנירטקוד המצמוצ וז חורב 112.ןכרצה לש היעטה
 רשאכ תשחרתמה ,ןכרצה תייעטה לש םיוסמ גוס ינפמ הנגהל ,הפוריאבו תירבה תוצראב התוארל
 תא רקבל ןיא .תוסח וא ןוישיר ,ןויכיז לש יוגש סוחיי ןוגכ ,דבלב הנוש רדגהמ םירצומב רבודמ
 תאז .הילע םיכרבמ יאדווב היעטהה תשיגב םיזחואה .היואר תויהל היושעש ,המצעלשכ ןידה תוחתפתה
 ילוקישמ םג הנממ םיגייתסמה שיו ,םיישקמ הפח הניא השלקה תועצמאב לולידה תנירטקוד ,דועו

 תשיג תא רקבל הניא יחכונה קרפה לש ותרטמ 113.גותימה תעפות לש תילילש הסיפת םניינעש תוינידמ
 ןחבמ ץמאי קקוחמה יכ יוארש החנהב םג הפֵקתה תרוקיב עיצהל אלא ,תיביטמרונ הניחבמ היעטהה
 תוחתפתהה תובקעב ורצונש תויטנרהוק רסוח לש םיגוס השולשב תקסוע תרוקיבה .דבלב היעטה לש
 תיב לש ותקיספל תוכומנה תואכרעה תקיספ ןיב – "תידסומ" תויטנרהוק :הכ דע הראותש תיתקיספה
 תויטנרהוקו ;רחסמה ינמיס יניד לש םינושה םירדסהה ןיב – "תינוציח" תויטנרהוק ;ןוילעה טפשמה
 יפכ ,םישגהל ילארשיה רחסמה ינמיס ןיד דעונ ןתואש תוילכתה ןיבו לולידה תנירטקוד ןיב – "תימינפ"
  .המצע הקיספהמו הקיקחהמ הלועש

 תידסומ תויטנרהוק .1

 תרפה לשו לוליד לש תוליעה וחתונ רבעבש וניאר .דבלב ןוילעה טפשמה תיב לש ותקיספב ונקסע התע דע
 הכלהל – תוליעה ןיב תוהז לע עיבצהל ןתינ םויכ וליאו ,תונוש תוליע יתשכ בטיה רכומ רחסמ ןמיס
 יתשב ךרעיהל לוכי תורומאה תוליעב ןויד .תופסונ תואכרע לש חותינה ןפוא תא ןחבנ תעכ .השעמלו

 השקבל תויודגנתהב ןד רשא ,רחסמה ינמיסו םימגדמה ,םיטנטפה םשר תוטלחהב – תויטפשמ תורגסמ
 תואכרע לש ןהיתוטלחהב תוהזל ןתינש איה תעכ גצותש הנעטה .טפשמה יתבב וא ,רחסמ ןמיס םושירל
 ןוילעה טפשמה תיבב ןידה יקספמ קלח ןתמ רחאל םג ,תוליעה יתש ןיב דירפהלו ךישמהל המגמ הלא
 טפשמה תיב לש ןידה יקספ ןיב האלמ תויטנרהוק אופא ןיא 114.הליעה דוחיא לע דומלל ןתינ םהמש

                                                
 ,9 'ספ ,םש( היעטהה אוה הדוקפה לש יזכרמה "ביטארנ"הש רנילרב תטפושה הנייצ ,25 ש"ה ליעל ,Tea Board ןיינעב 112
 תנכס התעדל שי םהבש םירקמל התוא הליבגמו ,ידרקב תכלה תא ,תוומ דע טעמכ ,תנחבאמ איה הז ביטרנ לש ורואל .)12
 ןפוד יאצוי םירקמב היעטהה תשירדמ גורחל יוארש הדמעה תא תויח תטפושה העיבה ,37 ש"ה ליעל ,סדידא ןיינעב .היעטה
 ליעל ,רגיפליה ימוט ןיינעב .)19 'ספ ,םש( לדחמ תרירבכ היעטה רדעיהב לולידה תנירטקוד תא ץמאל ןיא םוקמ לכמו ,דבלב
 השיג רואל תיחנומה ,10 ש"ה ליעל ,דלנודקמ ןיינעב טועימה תדמעל הטונ איה יכ זרא-קרב תטפושה הנייצ ,34 ש"ה
 טפושה עבק ,8 ש"ה ליעל ,ל'גנא ןיינעב .)32 'ספ ,םש( םש ונודנש תוביסנב הרפה תליעל יאנתכ היעטה תשרודה "תינכרצ"
 תנכס תחכוהל השירד ןיא ןהבש תוביסנב ,בטיה םירכומ םינמיס לע הנגהה תונשרפ תעב תוריהז הנשמ טוקנל שי יכ תימע
 .))49 'ספ ,םש( "בטיה רכומ ןמיס" ףוריצל םצמצמ שוריפ ידיל ותוא האיבה וז השיג .היעטה

 ,Magical Thinking in Trademark LawKatya Assaf 37 , ;460-463 ,439-444 'מעב ,9 ש"ה ליעל ,בורכז לשמל ואר 113
L. & SOC. INQUIRY. 595, 614-619 (2012). 

 רגיפליה ימוט ןיינעב ןידה קספ .0132 יאמב ןתינ ל'גנא ןיינעב ןידה קספ .2012 טסוגואב ןתינ סדידא ןיינעב ןידה קספ 114
 ןידה קספ ןתמ רחאל םג םקלחו ,סדידא ןיינעב ןידה קספ ןתינש רחאל ונתינ ןלהל ואבויש ןידה יקספ .2014 רבמבונב ןתינ
  .רגיפליה ימוט ןיינעב ףא וא ,ל'גנא ןיינעב
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 רוקמה תלאשל סחייתמ םנמא תויטנרהוקה רסוח 115.תונותחתה תואכרעה לש ןידה יקספל ןוילעה
 ,רהבויש יפכ ךא ;בטיה םירכומה םינמיסה ןיד ןיבו הניב סחילו לולידה תנירטקוד לש יביטמרונה
  .ןידה ןכותל םג תועגונה תויתוהמ תויוקפנ תויהל תולוכי הלא תולאשל

 תויודגנתהב תועירכמה תוטלחהב .רחסמה ינמיסו םימגדמה ,םיטנטפה םשר תוטלחהב חתפנ
 לש הליעהמ תדרפנ הליעל תבשחנ ןיידע הדוקפל )6(11 ףיעס יפל לולידה תליע רחסמ ינמיס םושירל
 םניא בטיה םירכומ םינמיס לע הנגהה יאנת ךכיפל .הדוקפל )14(11 ףיעס יפל בטיה רכומ רחסמ ןמיס
 אוצמל ןתינ המוד חותינ 116.דבלב ידרקב תכלה יפל תחתונמ תויהל הכישממש ,לולידה תליע לע םילחומ
 תויתייעבה תא הטילבמה ,ךכל הפי המגוד 117.רחסמ ןמיס תרפה ןיגב תועיבתב טפשמה תיב תקיספב םג

 ,ןיי רוצייב םיקסועה םיפוג המכ ועבת וז השרפב 118.הינפמש ןיינעב ןתינש ןידה קספב היוצמ ,רבדבש
 הרכמש םימה תא םסרפל הרחב רשא ,תילארשיה ןדע-ימ תרבח תא ,תפרצבש ןייפמש לבחב םבשומש
 הניא רשא – "הינפמש" הלימב שומישה םא הלאשב טפשמה תיב ןד רתיה ןיב ."עבטה לש הינפמש"כ
 םירכומ םינמיס לע הנגהה חכונל ,תעבותה לש רחסמה ןמיס תא רפמ – המצע ינפב לארשיב םושר ןמיס
 רבס טפשמה תיב ,ןיע תבינג ןוגכ ,תופסונ העיבת תוליע ולבקתהו ליאוה .לארשיב םימושר םניאש בטיה
 ענמ אל הז הערכה רסוח 119.בטיה רכומ ןמיס אוה "הינפמש" םא הלאשב עירכהל ךירצ וניא אוה יכ
 קידצמה "גירח הרקמב" רבודמש העיבק ךות ,התוא לבקלו לולידה תליעב דרפנ ןויד להנל טפשמה תיבמ
  120.היעטה ןיא םהבש םירקמב התלוחת תא תמצמצמה סדידא תכלה יפל וליפא ,לולידה תליעב הרכה

 םינמיס לע הנגהה ימוחתל לולידה תנירטקוד תא ליבגהל איה ןוילעה טפשמה תיב לש ותנווכ ןכא םא
 הליע .םיישקמ ףח וניא ,הינפמש ןיינעב השענש יפכ ,תיאמצע לוליד תליע לש חותינה ,בטיה םירכומ
 טפשמה תיבל רשפִא הז בצמ .בטיה םירכומ םינמיס לע הנגהה יאנתב היולת הניא תאזכ תיאמצע
 ,בטיה רכומ ןמיסכ "הינפמש" םושר יתלבה ןמיסה לש ותרדגה תלאשב שרופמב עירכהל אלש יזוחמה
 ןיבהל רשפא וירבדמ .םינכרצה תייעטה תלאשב תולת אלל ,לוליד עריא יכ תוצרחנ עובקל תאז םעו

 .בטיה רכומ ןמיסב רבודמ ןיאשכ םג הלח לולידה תליעש האצותל ,יטרואית ןפואב ,עיגהל ןתינ היהש
 וניאש גתומב רבודמ רשאכ םג לולידה תנירטקוד תא ליחהל תרשפאמ םירדסהה ןיב הדרפה ,דועו תאז
 לולידה תנירטקוד תלוחת זאש ,םיהז םירדסהה תולובג םא ירשפא וניא הז בצמ 121.לארשיב םושר
 ןיבש סחיה תא ריהבי ןוילעה טפשמה תיבש ךכל תובישח אופא שי .לארשיב גתומה םושירב היולת

                                                
 םיאטבמה ,ןוילעה טפשמה תיבב ןידה יקספש אוה ךכל רבסההש ןכתיי .הז תויטנרהוק רסוח רצונ עודמ תוהתל ןתינ 115

 ,ךכ .םייק ןותנ היה וליאכ ןיינעל םיסחייתמ אלא ,שרופמב ןחלושה לע הלאשה תא םיחינמ םניא – תוליעה יתש ןיב תוהז
 ןמיסב וקבדש םייבויחה תימדתהו ןיטינומה לע ןגהל הדעונ" לולידה תנירטקוד יכ עבקנ ,37 ש"ה ליעל ,סדידא ןיינעב ,לשמל
 טפשמב הטלקנש יפכ ,לולידה תנירטקוד ]...[" יכ עבקנ ,34 ש"ה ליעל ,רגיפליה ימוט ןיינעב .)19 'ספ ,םש( "בטיה רכומ רחסמ
 התכז אל םג ךכו ,שרופמב הלא ןיד יקספב הלאשנ אל הלאשה .)55 'ספ ,םש( ")רחסמה ינמיס תדוקפל א46 ףיעסב( ילארשיה
 Tea ןיינעב ,רומאכ .לארשיב םושרה בטיה רכומ רחסמ ןמיס תרפה ןיבו לוליד ןיב לדבה םויכ ןיא ויפלש ,שרופמ הנעמל

Board ןהש ילמרופ ןפואב עובקל ילבמ ,העיבתה תוליע יתשל ההז ןכות קצונ ל'גנא ןיינעבו הנעמ אלל היגוסה הראשוה 
  .תוהז

 תודגנתה ;)28.5.2014( 70-72 ,59-64 'ספ " LOVOL" 210591 'סמ רחסמ ינמיס םושירל תושקבל תודגנתה לשמל ואר 116
 'סמ רחסמ ןמיס םושירל תודגנתה ;)7.4.2014( 100 ,52-39 'ספSelected" " 223721 'סמ רחסמ ינמיס םושירל תושקבל

219021 " "Selected28.2.2013( 50 ,47 ,40-24 'ספ(.  
 45 ,37-39 'ספ ,מ"עב 'גייא לטיגיד גאמירב 'נ ימואלניבה יפמילואה דעווה 10-07-25708 )א"ת םולש( א"ת לשמל ואר 117

 םושרה בטיה רכומ רחסמ ןמיס ורפה תועבתנה יכ םולשה טפשמ תיב עבק הז ןיינעב יכ ןיוצי .)2.12.2012 ,ובנב םסרופ(
 .לוליד עריא םא בר קפס – סדידא ןיינעב ועבקנש םינוירטירקה חכונל יכ ,לולידה תליע לש דרפנ חותינ ךות ,ףיסוהו ,לארשיב
 .תורחא תוליע לש ןמויק תעיבק בקע ,הפוגל הערכוה אל לולידה תייגוס םלואו

  .2015 יאמב ןתינ ןידה קספ .34 ש"ה ליעל 118
  .48 'ספ ,םש 119
 קספ לעופב ,םינכרצה לש היעטה ןיאש החנהב םג לבקתהל לולידה תעיבת ןידש העיבקה תורמל יכ ןיוצי .60-61 'ספ ,םש 120

 ןיינעב ןידה קספ רחאלש הקיספה םע בשייתמ הז ןיד קספ ךכב .)59-49 ,20 'ספ( היעטהל ששח שי יכ יזוחמה טפשמה תיב
 1245-08PUMA )א"ת( א"ת םג ואר( היעטה םג תמייק םא קר לוליד תועיבת תלבקמ רשא ,ידרקב

AKTIENGESELLSCHAFT RUDOLF DASSLER 2.12.2013 ,ובנב םסרופ( י ,ח 'ספ ,מ"עב שוו יטיס 'נ((.  
 ןמיסה רשאכ םג תיטנוולר לולידה תליעש טפשמה תיב לש תינורקעה החנהה התייה ,25 ש"ה ליעל ,Tea Board ןיינעב 121
  .לארשיב ללכ םושר היה אל גתומהש םגה ,לולידה תליעל בחרנ ןויד שדקוה הז ןיינעב .םושר וניא
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 לש יביטמרונה רוקמה תייגוס תא ףאו ,בטיה םירכומ םינמיס לע הנגהה ןיבו לולידה תנירטקוד
  .םויכ הנירטקודה

  תינוציח תויטנרהוק .2

 רחסמה ינמיס ינידב םירחא םירדסה ,לולידה תייגוסב טפשמה תיב תא התחנהש היעטהה תשיג דצל
 רחסמ ןמיסל ההזה רחסמ ןמיסב שומיש לש היגוסה אוה םהמ דחא .תיניינק השיג אקווד םיפקשמ
 הזכ ןמיס ,רחסמ ינמיס תדוקפ ןושל יפ לע .רדגה ותואמ םירצומ יבג לע ,)בטיה רכומ אקווד ואל( םושר
 םינמיס ןיב תוהז שי רשאכ יכ הקיספב עבקנ ךכיפל 122.הרפה אוה וב שומישהו םושירל רשכ וניא
 ששח שי םא הלאשל שרדיהל ךרוצ ןיא – ןוימדמ לידבהל – רדגה ותואמ םירצומ יבג לע םיעבטומה
 ששח לש דסמ לע םג הדימעהל ןתינ .תיניינק השיגב הצוענ חרכהב אל וז הדמע .םינכרצה תייעטהל
 הלוע וז הדמע יכ ירב ,דגנמ 123.םינכרצה תייעטהל תינבומ תורשפא שי הלא םירקמב ןכש ,היעטהמ
 אוהש שומיש לכ עונמל תוכזה רחסמ ןמיס לש וילעבל יכ תסרוגה ,תיניינקה השיגה םע םג דחא הנקב
 ותואמ םירצומ יבג לע ועבטוהש םיהז םינמיס לע הנגהה תייגוסש אופא עיתפמ אל .ולשל ההזה ןמיסב
 יוקיחב רבודמ םהבש םיקיתב ללכ ךרדב יטנוולר הז רדסה .םינשה ךשמב בחרנ ןוידל התכז אל רדגה
 שמתשהל רוסיא – האצות התואל תוליבומ תיניינקה השיגהו היעטהה תשיג הלא םיקיתב .ירחסמ
 עירכהל ןוילעה טפשמה תיב שרדנ ובש ,דלנודקמ ןיינעב בחרנ ףקיהב הנושארל תצינ חוכיווה .יוקיחב
 124.רחאה גתומל ההזה ןמיסב שומיש ךות ,רחא גתומ הצימשמה ,דחא גתומל תמוסרפ לש הנידב
 םיקפתסמ םניא היעטהה תשיגב םיזחואה ןכלו ,היעטהל ששח יסופיט ןפואב ןיא הלא ןיעמ םירקמב
 125.היעטהל ששח חיכוהל םישרוד אלא – גתומה לעבל םרגיהל לולעש קזנה ףא לע – םינמיסה תוהזב
 םא םג וב שומישה תא עונמל תוכזה הרומש גתומ לש וילעבלש םישיגדמ תיניינקה השיגה ידיסח ,דגנמ
 ןוילעה טפשמה תיבב םיטפוש המכש ףא ,תיניינקה השיגה יפ לע ועירכה בורה יטפוש .היעטהל ששח ןיא
  126.הז אשונב הנורחאה הלימה הרמאנ םא קפסו ,ךכמ םתוגייתסה תא ועיבה

 תשיג תא ףקשמה ,לולידה ןיד ןיבו ,תיניינק השיג םויכ ףקשמה ,םיהזה םינמיסה ןיד ןיב רעפה
 השרפב אוצמל ןתינ ךכל תטלוב המגוד .תינויע הניחבמ ןקידצהל השקש תואצותל איבהל לולע ,היעטהה
 אשונה דוגיבב קסע ןוידה 127.יזוחמה טפשמה תיבב הנודנש ,סדידא תרבח תעבותה התייה הבש תפסונ

 ןיב תוהזה חכונל יכ עבק טפשמה תיב .םיליבקמ םיספ השולש – סדידא לש יפרגה רחסמה ןמיס תא
 ותויה אוה ךכל ןתינש קומינה .היעטה לש הרדעיה וא המויקמ קתונמב ,רחסמה ןמיס רפוה ,םינמיסה
 128.היעטהב הכורכ הניא איה םא םגו ,איהש העיגפ לכ ינפמ הנגהל יאכזה יניינק סכנ רחסמ ןמיס לש
 ןכרצ לכ יכ עבקנ .ןכרצה תייעטהל ששח חכוה אלש קומינב ,ןיע תבינג תלווע לש המויק ללשנ ןכמ רחאל
 ללשו לולידה תליעב ןדו ףיסוה טפשמה תיב 129.יוקיחב רבודמש ךכל בטיה עדומ היה ,יוקיחה תא הנקש
 ןכלו – רדגה ותואמ םה םירצומה יכו םינכרצה תייעטהל ששח ןיא יכ עבקנ .סדידא תכלה יפל התוא
  130.סדידא לש ןיטינומב העיגפ וא הקיחש וחכוה אל

                                                
 .הדוקפל )9(11 ,)"הרפה" תרדגהל )1( הפולח( 1 'ס 122
  .26-24 ש"הל ךומסה טסקטב ליעל ןוידה ואר 123
  .329-336 'מעב ,10 ש"ה ליעל ,דלנודקמ ןיינע 124
 .370-376 'מעב ,םש רואנ תטפושה לש טועימה תעד 125
 'ספ ,34 ש"ה ליעל ,רגיפליה ימוט ןיינע ;38 'ספ ,8 ש"ה ליעל ,ל'גנא ןיינע ;892 'מעב ,61 ש"ה ליעל ,בהז וטוט ןיינע ואר 126
32. 
  .))30.7.2014( שטב בקעי 'נ ADIDAS AG  08/2028 )א"ת יזוחמ( א"ת 127
 סחייתה ןילביר טפושהש ךכל בל םישל שי .דלנודקמ ןיינעב ןילביר טפושה ירבד לע ססבתה טפשמה תיב .10 'ספ ,םש 128

 ןילביר טפושה ,ךכ לע ףסונ .ירחסמ יוקיחב רבוד הרקמה תוביסנב וליאו ,הצימשמ תמוסרפ ךרוצל ןמיסב שומיש לש היגוסל
 טפשמה תיב תעיבק יפל וליאו ,)142 ש"ה ,ןלהל ואר( תילכלכ העיגפ ינפמ גתומה לעב לע ןגהל תדעוימכ ותדמע תא ריבסה
  .וזכ העיגפל ששח לכ ןיא רשאכ םג הנותנ תיניינקה הנגהה יזוחמה

  .13 'ספ ,םש 129
 .14 'ספ ,םש 130
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 םלועה יבחרב ןבומ אוהש יפכ ,לולידל רתויב תקהבומה המגודה ילוא ןה הז ןיינע תוביסנש אלא
 ,סני'ג יסנכמ רטעמ אוה רשאכ תללודמ םיפירח תואקשמ גתומ תוידוחיי םא .ידרקב ןיינעב גצוהש יפכו
 .הכומנ תוכיאמ ףירח הקשמ יקובקב רטעמ ול ההזה ןמיס םא תעגפנ ותוידוחייש המכו המכ תחא לע
 .גתומה לש ןיטינומה ןמ תונהיל דעונ יוקיחהש קפס לכ ןיא ,ידרקב ןיינעב טפשמה תיב לש חוסינב
 רצונ אלש ןאכמ ,היעטה החכוה אל ןכש ,לולידב רבודמ ןיא יכ יזוחמה טפשמה תיב עבק תאז תורמל
 אופא תטלוש היעטההה תשיג .ןיטינומב העיגפל ששח ןיאש ןאכמו ,םינמיסה ןיב רשק רבדב אווש גצמ
 .קזנ וא היעטה רדעיה ףא לע רפוה רחסמה ןמיס יכ טפשמה תיב עבק המישנ התואב .לולידה תייגוס לע
 ריבסהל השק .רחסמה ןמיס תרפהל עגונה לכב תיניינק השיג םיאטבמ 131,ותומכ םיפסונו ,הז ןיד קספ
 תנירטקוד חותינמ הלועש יפכ ,היעטה לש גוס חיכוהל חרכה שיש איה הסיפתה םא .וז ןיעמ האצות
 הסיפתה םאו ;היעטה רדעיהב רחסמה ןמיס לש הרפה העריאש עובקל הקדצהה המ רורב אל ,לולידה
 רורב אל – היעטה רדעיהב םג וב שומישה לע הטילש וילעבל הנקמה יניינק סכנ אוה רחסמה ןמיסש איה
 התלחה ףלח ,אווש ירושיקב התונתהלו םירדגהב הליבגהל ,לולידה תנירטקוד תא םצמצל יואר עודמ
  132.ןמיסה לעב לש וניינקב העיגפל לאיצנטופ שי ובש םוקמ לכב

 רחסמ ןמיס יפלכ תיניינקה השיגה תא תוגציימה ,סדידאו דלנודקמ תוכלהב םיפסונ םינוידל תושקב
 הלאשב תורמסמ עובקל תעה העיגהש ןכתיי 133.וחדנ – לולידה תנירטקוד יפלכ היעטההה תשיג תאו ההז

  .הקיספב ןיבו הקיקחב ןיב ,היעטה רדעיהב ול המודה ןמיסב וא רחסמ ןמיסב שומיש לש

 תימינפ תויטנרהוק .3

 םניא ,םלוכ אל םא ,םיעטמ םניאש םיירחסמ םייוקיח לש םיגוסה תיברמ יכ וניאר המישרה ךרואל
 ןיגב ינורקע ןפואב עובתל ןתינ ולוכ םלועב ,ךכמ הנושב .םיגתומ ילעבל העיבת תליע לארשיב םימיקמ
 םילדבהב רבודמ ןיא 134.הרחתמ יוקיחב וא לוז יוקיחב רבודמ רשאכ םגו – לוליד תליעב הלא םייוקיח
 – ףקיה תבחר תירחסמ העפות יפלכ ןסחיב יתועמשמ לדבהב אלא ,טפשמה תוטיש ןיב ךכב המ לש
 וא תירבה תוצראב ןידל ילארשיה ןידה ןיב לדבהה היה ול .םיעטמ םניאש םייוקיח קוש לש ומויק
 םיגייתסמ סדידא ןיינעב םיטפושה .ןכ רבדה ןיא םלוא ,אחינ – ינורקע יתסיפת לדבה אטבמ הפוריאב
 135.רחסמ ןמיס לש לוליד וא הרפה ךכב ןיאש םתעיבק ףא לע ,םיעטמ םניאש םייוקיח קוש לש ומויקמ
 םימושרה בטיה םירכומ םינמיס לע םיִּנִגְמה הקיקחה ירבד ןושל ,ןלהל טרופיש יפכו ,ךכ לע ףסונ
 טקנש היגולונימרטה – ךפהל אלא ,לארשיב םיידוחייו םינוש םירדסה רוציל תבייחמ הניא לארשיב
 תירבה תוצראב תורפסבו הקיספב ,הקיקחב שמתשהל גוהנ הבש היגולונימרטל דואמ המוד קקוחמה
 136.לולידה תליעב ןוידה תעב ,הפוריאבו

                                                
 םסרופ( מ"עב קוושו אובי – 2000 יסקול ילענ 'נ  12554/0BUFFALO BOOTS Gmbh )א"ת יזוחמ( א"ת לשמל ואר 131

 .)11.1.2004 ,ובנב
 תעגופ גתומה תוידוחייב העיגפ היפלש ,לולידה תנירטקוד לש תיריפמאה החנהה םצע לע קלוח טפשמה תיבש ןועטל ןתינ 132

 אלא ,לולידבש קזנה תחנהמ םיגייתסמ םניאש ,טפשמה יתב לש םתקמנה תא תמאות הניא וז הנעט .ולש תוריכמה חוכב
 "לוליד" חנומה םוצמצ .יוקיחל גתומה לעב ןיב אווש רושיקמ תעבונה ןיטינומב העיגפ – רחא ןפואב לולידה תא םירידגמ
 גתומל יתימדת קזנ תמירגל ששח ןיאש ,לולידה תנירטקוד תחנהל תדגונמה ,הסיפתהמ עבונ וניא אווש רושיק בקע העיגפל
 רדעיהב ןידה תנגה תא םצמצל תיביטמרונה הפיאשה ןמ אלא )הקיספב ןוידל ללכ התכז אלש היגוס( םינכרצה תייעטה אלל
 "ןפוד יאצוי םירקמ םה ,יהשלכ היעטה החכוה אל םא םג ןיטינומ לוליד םייקתהש עובקל יואר םהב םירקמה"( היעטה
 תיביטמרונ תקולחמ אלא ,ונינפל תיריפמא תקולחמ אל .))תויח תטפושה לש הניד קספל 19 'ספ ,37 ש"ה ליעל ,סדידא ןיינע(

   .היעטהל ששח רדעיהב ןידה לש היוארה ותלוחת רבדב
 ,ובנב םסרופ( מ"עב לאינולא 'נ דלנודקמ  4813/04 א"נד ;85 ש"ה ליעל ,ADIDAS SALOMON א"נד ואר 133

29.11.2004(.  
F. Supp. 2d 1215 (D. Or. didas Am., Inc. v. Payless Shoesource, Inc.A 529 ,  ;92 ש"הב ליעל תוינפהה ואר 134

2007); Adidas-Salomon A.G. v. Target Corp.,228F Supp. 2d 1192 (D. Or. 2002).  
 ,םש ;ןייטשניבור טפושה לש וניד קספל ה 'ספ ,םש ;תויח תטפושה לש הניד קספל 22 'ספ ,37 ש"ה ליעל ,סדידא ןיינע 135

  .ןילביר טפושה לש וניד קספל 6 'ספ
  .הנגהה ןכותב ןדה קלחב ,ח קרפב ןוידה ואר 136
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 לש תויוריחלו םיכרעל רתוי בר לקשמ קינעהל איה ילארשיה ןידב המגמה יכ ןועטל רשפא-יא ףא
 ,ללכב םא ,הבר הדימב הלאב עגופ וניא רחסמ ןמיס תוקחל רוסיאה .יוטיב וא תישפוח תורחת ,קוסיע
 ןמ וא ןולימה ןמ תועמשמ תלעב וא תירנג ,תירואית הלימ לש התעקפהב רבודמ ןיא רשאכ תוחפל
 הטיחמ םחלל אורקל וא ,םיילענ יבג לע "סבידא" רחסמה ןמיסב שמתשהל רוסיאה .תיקסעה הרֵפסה
 אל ףאו ,תרכינ הדימב אל יאדווב ,ךכב ץפחה לש קוסיעה שפוחב עגופ וניא ,"ןיינעל ןמרב" הטובנ-םורט
 יבג לע "טולוסבא" תירואיתה הלימב שומישל ,ילוא ,דוגינב( יוטיבה שפוחב וא תישפוחה תורחתב
  .םיירחסמה םייוקיחה םוחתמ קר אלא ,ןולימהמ תועקפומ ןניא ףא םילימה .)םידגב

 תא ,הפוריאבו תירבה תוצראב םירדסהל ילארשיה ןידה ירדסה ןיב רעפל רבסהכ ,לולשל ןתינ דוע
 תוצראב ןידה תמועלש ןועטל רשפא-יא .תורחא רחסמה ינמיס יניד לש םהיתוילכת לארשיב יכ הנעטה
 .קוחה ןושלמ דמלנ רבדה .דבלב היעטה תעינמ לש תילכתב זחוא ילארשיה ןידה ,הפוריאבו תירבה
 אוה הנגהה ןחבמ ,םימושר םניאש בטיה םירכומ רחסמ ינמיסב וא םיליגר רחסמ ינמיסב רבודמ רשאכ
 וא )היעטהל ששח יטנרהניא ןפואב טעמכ םייק הבש היצאוטיס( םירצומ גוס ותוא יבג לע ההז ןמיס
 ןחבמ ,תאז תמועל 138."תועטהל ידכ דע" – רחא חוסינבו 137,"תועטהל וב שיש ידכ דע" ול המודה ןמיס
 ךרוצה תא הטלבהב טימשמ לארשיב םימושרה בטיה םירכומ םינמיס לש םושירה תורשכ וא הרפהה
 תייעטה תא עונמל הדעונ אל בטיה םירכומ םינמיס לע הנגההש אוה ךכל טושפה רבסהה .העטמ ןוימדב
 ירבד .גתומה לעב לש ילכלכה סרטניאה לע ןגהל התרטמ יכ דומלל ןתינ העיגפל ששחה יאנתמ .םינכרצה
 רושיק עונמל התייה אל ותרטמש ךכב םה םג םיכמות ,ןוקיתה רשקה םג ומכ ,הדוקפה ןוקיתל רבסהה
 םינמיס לש ןיטינומה לוצינ תא עונמל אלא ,םינכרצ לע ןגהל ידכ םינוש םירדגהמ םירצומ ןיב אווש
 139.םהילעב תויוכז לע ןגהל ידכ בטיה םירכומ

 איה רחסמה ינמיס יניד תוילכתמ תחאש ךכ לע תובר תויונמדזהב תרזוח המצע הקיספה ,דועו תאז
 ,ןיינקה לע הנגה איה ןידה לש תוימיטיגלה תוילכתה ןמ תחא ןכא םא 140.ןמיסה לעב לש וניינק לע הנגה
 .ןיינקה לע ןגהל שי ,שממ לש תוריח וא סרטניא לכ םיבצינ ןיא דגנמו ,עגפיהל לולע אוה רשאכ ירה
 ןיא ךכ םאו ,העטמ ונניאש ירחסמ יוקיח םייק םהבש םירקמה ןמ קלחב תוחפל בצמה הזש ןכתיי

 ןבלתת לולידהמ עבונה קזנה תלאשש ילבמ ,גתומה לעבמ העיבתה תליע תא שארמ לולשל הקדצה
  141.יוארכ

 היצרנגרל העצה .ח

 תוחפל ,םימסרופמ םיגתומל עגונב היעטה תדקוממ הניאש הסיפת םויכ אטבמ ילארשיה ןידה ,רומאכ
 ,לולידה תנירטקודב ןיב ,ןכרצה תייעטהל ששח ןיא רשאכ םג םהילעבל תקנעומ הנגהה .הרהצהה תמרב
 םימושרה בטיה םירכומ םינמיס לע הנגהב ןיבו ,היעטה רדעיהב םג ינורקע ןפואב לוחל הרומאש
 תיניינק הסיפת תאטבמ הניא הדוקפה ,תאז םע ."היעטהה ףר"מ ךומנ "רשקה ףר" הבש ,לארשיב
 תינתומ בטיה םירכומ םינמיס לע הנגהה .וב שומישב תטלחומ הטילש גתומה לעבל הקינעמה ,"הרוהט"
 ,ירוטסיהה הרוקמ יפ לע ,הדעונ לולידה תנירטקוד םג ,רומאכ .ןמיסה לעבב תילכלכ העיגפל ששחב

                                                
 עיפומ וניא הז חוסינש ףא ,הרפה לע םג הז ןחבמ הליחה הקיספה .םושירל רשכ וניאש ןמיסב קסועה ,הדוקפל )9(11 'ס 137

 .שרופמב "הרפה" תרדגהב
  .הדוקפל )13(11 ,)"הרפה" תרדגהל )3( הפולח( 1 'ס 138
 תויוכזל הנגה תתל ךרוצל בל םישב" ,התרטמ תא םיטרפמה ,)524 'מעב ,36 ש"ה ליעל( קוחה תעצהל רבסהה ירבד ואר 139

 .281 'מעב ,37 ש"ה ליעל ,יניס-רוט ואר ןכו ."בר ילכלכ ךרע לעב" אוהש ,"ינחורה ןינקה
 .12 ש"הב תוינפהה ואר 140
 הידורפ ,געל םשל אלא ירחסמ יוקיח םשל וניא שומישה םהבש ,"יוזיב" לש םירקמ יכ שיגדהלו בושל שי וז הדוקנב 141

 שפוח לש לקשמ ידבכ םילוקיש םיבצינ ןמיסה לעבב העיגפה לומ לא .תיחכונה המישרה ימוחתמ םיגרוח ,הלאב אצויכו
 לע לחה ןידל קרו ךא תסחייתמ ןלהלש העצהה .יספא וא דואמ ךומנ ירחסמ יוקיח לש הרקמב םלקשמש ,תורחתהו יוטיבה
 תומוסרפ ,תוידורפ לש םירקמל הלא םירקמ ןיב םינוש םיינשרפ םיעצמאב ןיחבהל ןתינ .םיעטמ םניאש םיירחסמ םייוקיח
 .המודכו תויתאוושה
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 םהילעב לש סרטניאה בצינ םימסרופמ םיגתומ לע הנגהה דקומב יכ דמלו אצ 142.תאזכ העיגפ עונמל
 בחרה ןבומב גתומה לעב לש וניינק לע הניגמה ,תאזכ השיג תונכל ןתינ .תילכלכ הניחבמ קזניהל אלש
  144."תיניינק השיג"מ לידבהל ,"תישוכר השיג" 143,"ןיינק" חנומל הקיספב ןתינש רתוי

 "יתייעטה" שוריפל התכז רשא ,תילארשיה לולידה תנירטקוד תבשה איה תולעהל ינוצרבש העצהה
 וניא לולידש ךכב ריכהל איה העצהה תועמשמ .תישוכרה השיגה תולובג לא הרזחב ,תונורחאה םינשב
 ךכ לע דיפקהל שי דבב דב .גתומה ןיבו ללדמה ןמיסה ןיב והשלכ ירחסמ רשק רבדב אווש גצמב יולת
 תאנה םצעש החנה לע ססבתת אלו – גתומה לעבב תילכלכ העיגפ תעינמ – התילכת תא שממת הנגההש
 ,ינחורה ןיינקה ירדסה לככ ,ףוסבל 145.ןורחאב העיגפל תמרוג גתומה לעב לש ןיטינומה ןמ יוקיחה לעב
 בטיה תבשייתמ וז העצה .טרפה תויוריחלו ירוביצה סרטניאל הפופכ תויהל לולידה תנירטקוד לע םג
 אטביש ןפואב קוחה תא ןקתל יואר יכ ןועטל רשפא רומאכש ףא ,תיתקיספה הקירוטרה םעו קוחה םע
  .םימדוקה המישרה יקרפב ונודנש םירטמרפה תעברא יפל טרופת העצהה 146.היעטהה תשיג תא

 והזש םושמ אל הדוקפל )6(11 ףיעסב לולידה תנירטקוד הנגוע ידרקב תכלהב .יביטמרונה רוקמה
 ,יביטמרונ רוקממ רתוי יכ רמול ןתינ .רתוי תומיאתמ תופולח לש ןרדעיה בקע אלא ,יעבטה המוקמ
 תנירטקוד יוהיז ,השעמל 147.רחסמה ינמיס יניד לש יטופישה חותיפל ילמרופ "וו" הז ףיעס שמיש
 התלוחת אוה הנירטקודה לש םיירקיעה הינייפאממ דחא .קיודמ וניא תנגוה יתלב תורחת םע לולידה

                                                
 ,in rem תוכז לש ןבומב "ןיינק" חנומל םיסחייתמ םניא תיניינק השיג םיאטבמל םיבשחנה ןידה יקספ םגש ןכתיי 142

 םילולעש םיקזנב רקיעב אוה שגדה יכ הלעמ הלא םיניינעב םיטפושה תוקמנהב ןויע .סכנב הילעבל האלמ הטילש הקינעמה
 ןיטינומה תוחיפ ,גתומה תוידוחיי תקיחש םישגדומ ,29 ש"ה ליעל ,ידרקב ןיינעב .םימסרופמה םיגתומה ילעבל םרגיהל
 ,םש( םיפסונ םימוחתב דיתעב וב שמתשהל הצרי םא גתומה לעבב העיגפה ןמ ששחהו ,גתומה לש הריכמה רשוכ תדיריו
 תובקעב םרגיישו ,גתומה לעבל בסויש ילכלכה קזנה ינפמ ששחה שגדומ ,10 ש"ה ליעל ,דלנודקמ ןיינעב ;)284 ,282 'מעב
 גיצה ,37 ש"ה ליעל ,סדידא ןיינעב ;)336-335, 332 'מעב ,םש( וילעבב בולעל ידכ וב ושמתשי םא גתומל יתימדתה קזנה
 תבסהב תאטבתמה ,גתומה לעבב תירשפאה העיגפה תא שיגדה אוה וירבדב .תיניינק השיג ,טועימ תעדב ,ןילביר טפושה
 השיגה םע תוהדזה ,בורה תעדב ,עיבה ןייטשניבור טפושה .)5 'ספ ,םש( גתומה לש ותרקויב העיגפו תוריכמה ןמ קלח
 יקספב .)ה 'ספ ,םש( קזנ הל םרגנ יכ החיכוה אל סדידאש םושמ רתיה ןיב ,ןיינעה תוביסנב המושיימ גייתסה ךא ,תיניינקה
 קזנ לש םרדעיה ףא לע ןמיסב שומישה תא תללושה ,שממ לש תיניינק השיג תוארל ןתינ רבכ םייזוחמה טפשמה יתב לש ןיד
 .131 ,127 ש"ה ליעל ואר .םינכרצה תייעטהל ששח וא וילעבל

 'נ מ"עב דחואמה יחרזמה קנב 6821/93 א"עב ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוחב ןיינק חנומה לש ותונשרפ לשמל ואר 143
 .)1995( 328 ,221 )4(טמ ד"פ ,יפותיש רפכ לדגמ

 .)1991( 527-535 ,513 כ םיטפשמ "ןיטינומה תנגהו ידעלבה ץיפמה" שטיוד לגימל וושה 144
 ינידל ינחורה ןיינקה יניד ןיב סחיה לש הכובסה הלאשה תא הלעמ ,תיטרואית הניחבמ תירשפאה ,תאזכ השיגב ןוידה 145

 ר.י.ש.א 5768/94 א"ער ואר הלא םיסחיב םינוש םינוידל .ונניינעמ תגרוח וז היגוס .טפשמב אלו רשוע תיישע ינידו ןיינקה
-Shyamkrishna Balganesh, Quasi ;)1998( 289 )4(בנ ד"פ ,מ"עב הכירצ ירצומו םירזיבא םורופ 'נ הצפהו רוצי אובי

Property: Like, But Not Quite Property, 160 U. PA. L. REV. 1889 (2012); לע – תוכיסנהו רשנה" ףפוקסורג רפוע 
 לאכימ( 201 םירצוי תוכז קוחב תואירק – תויוכז םירצוי "םירצוי תויוכז יניד ןיבל טפשמב אלו רשוע תיישע יניד ןיבש סחיה
 לש ותוגהב םינויע – לאינד רפס "תלוזה שוכר תליטנמ תורשעתה" ףפוקסורג רפוע ;)2009 ,םיכרוע חספ איגו קהנריב
-Dominic Scott, Alex Oliver & Miguel Ley ;)2008 ,םיכרוע ףפוקסורג רפועו ןהכ ילינ( 761 ןמדירפ לאינד רוספורפ

Pineda, Trade Marks As Property: A Philosophical Perspective, in TRADE MARKS AND BRANDS – AN 
INTERDISCIPLINARY CRITIQUE 285 (Lionel Bently, Jennifer Davis & Jane C. Ginsberg eds, 2008); 

Shyamkrishna Balganesh, Rethinking Copyright: Property through the Lenses of Unjust Enrichment and 
Unfair Competition, 156 U. PA. L. REV. 345, 348-354 (2007); תועצמאב תורחת יללכ לע הנגה ףפוקסורג רפוע 

 ינחור ןיינקמ :'ללכה תלחנ' לעו ללכ לע" ןרוק-ןיקלא הבינ ;)342-213 'מעב טרפבו( )2002( טפשמב אלו רשוע תיישע יניד
 הרודהמ( 450-440 א ךרכ טפשמב אלו רשוע תיישע יניד ןמדירפ לאינד ;)2001( 9 הכ טפשמ ינויע "טפשמב אלו רשוע תיישעל
 Justin Hughes, The Philosophy of ;םש ,144 ש"ה ליעל ,שטיוד ;300-249 'מעב ,18 ש"ה ליעל ,ןורדלק ;)1998 ,היינש

Intellectual Property 77 GEO. LJ. 287 (1988).  
 תועצמאב ,הקיקחה יוניש לש ביכר םג תללוכ התעצה .ןידה יונישל העצה איה ףא העיצמ ,34 ש"ה ליעל ,דלוונירג ןא'צ 146

 םירקמל רקיעב רושק הרמאמ אשונ .)263-261 ,םש( הדוקפל 1 ףיעס יביכרמ קלחב היעטהל ששחל תשרופמ השירד תפסוה
 התעצה תא הליחמ הניא איה .יוטיבה שפוח לש טביהב תושק תויעב ,רומאכ ,ררועמה ,לולידה תנירטקוד לש יוזיבה ףנע לש
 םפוגל .יוזיבה תלאשב תקסוע הניא יתמישר ,ליבקמב .לארשיב םימושרה בטיה םירכומ םינמיסב םיקסועה םיפיעסה לע
 – םיעטמ םניאש םיירחסמ םייוקיח קרו ךא הניינעש ,ןאכ תילעומה העצהל התעצה ןיב הריתס ןיאש רובס ינא ,םירבד לש
 תוחוורה תויביטיזופה דוסיה תוחנה ךותמ תאצוי יתעצה ,ךכ וא ךכ .יוטיבה שפוח טביהב דחוימ ישוק ררועמ וניאש םוחת
  .תונוש דלוונירג ןא'צ לש התעצה סיסבבש דוסיה תוחנה וליאו ,ןידב םויכ

  .51-53 'ספ ,34 ש"ה ליעל ,רגיפליה ימוט ןיינע 147
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 הז יתקיספ חותיפ קידצהל ןתינ 148.גתומהו יוקיחה םיעבטומ םהילעש םירצומה ןיב תורחת רדעיהב םג
 רחסמ ינמיס לש העטמ וניאש ירחסמה יוקיחה תייגוסל שרופמב סחייתמה קוקח רדסה רדעיהב
 סחייתה ןוקיתב .רחסמ ינמיס תדוקפ ןוקית תרגסמב הנקות וז תיתקיקח הנוקל םלוא .םימסרופמ
 לש ינחורה ןיינקה יניד תא םיאתהל ידכ ,בטיה םירכומ םינמיס לע הנגהה ףקיהל ןירשימב קקוחמה
 ,ידרקב ןיינעב טפשמה תיב לש ושומישל ןותנ הז רדסה היה ולש חינהל ןתינ .ספירטה םכסהל לארשי

 ןיאשו ,םיל רבעמ ןאצומש תונירטקודל שרדיהל ילבמ ,ןידה תערכה תא וילע ססבמ טפשמה תיב היה
 לולידה תנירטקוד לש הלאל םימוד םינייפאמ לעב אוה עבקנש רדסהה 149.תילארשיה הקיקחב רכז ןהל
 ילעבב תילכלכ העיגפ עונמל ידכ ,םינוש םיגוסמ םירצומב רבודמ רשאכו היעטה רדעיהב םג הלוחת –
 תייגוס תא שרופמב רידסהל הדעונ קקוחמה לש תאזכ הרישי תוסחייתהש המוד .םימסרופמ םיגתומ
 יאנת ךא – םימוד םינייפאמ תלעב הנירטקוד לש הליבקמ הלחה .הלא םיגתומ לש םתימדת לע הנגהה
 ,הזכ ףקוע לולסמ .קוקחה רדסהה תא ףוקעל לגוסמה ,ףסונ הנגה לולסמ תרצוי – םינוש הלוחת
 .יוצר וניא ,העיגפל ששחהו רשקה ינחבמב תלבגומ הניאש לוליד תנירטקוד לוחל ךישמת ותרגסמבש
 ,לשמל ,ךכ .בטיה םירכומה םינמיסה תנגהל קקוחמה עבקש םיאנתה תא ןכותמ ןקורל לולע אוה
 תא תולתל קקוחמה לש שרופמה ונוצר ףא לע ,םושיר רדעיהב םג לוחל היושע תאזכ לוליד תנירטקוד
  .בטיה רכומה ןמיסה םושירב ,היעטהמ תגרוחה הנגהה

 ,תוהז ןניא לולידה תנירטקוד תרטמו בטיה םירכומ םינמיס לע הנגהה תרטמש ןועטל ןתינ םנמא
 הניחבמ תאזכ הדמע קידצהל דואמ השק םלוא .רחא סרטניא לע ןגהל הדעונ תונגהה ןמ תחא לכ יכו
 ןייפאמ וניאש םירדסהה ןמ דחא לש יביטמרונ דוחיי לע עיבצהל השק ,ינויעה טביהב .תישעמ וא תינויע
 ןתילכתש ,בטיה םירכומ םינמיסל תונגה לש םינוש םיגוס ינש קינעהל ךירצ עודמ .ינשה רדסהה תא
 ,תודרפנ תונגה יתש ,ישעמה טביהב ?היעטה לע תוססובמ ןניאשו םיגתומ ילעבב תילכלכ העיגפ עונמל
 ירשפא יתלב טעמכו בכרומ ןונגנמ תורצוי ,היעטהב תויולת ןניאו םיגתומל תוקנעומ ןהיתש רשא
 יתמו העיגפל ששח שי יתמ ,בטיה רכומ רחסמ ןמיס והמ עירכהל הטושפ הלטמ וז ןיא אליממ .םושייל
 .דואמ םומע ןידלו תויתורירש תוערכהל איבהל הלולע הנגה לש ףסונ דבור תפסוה ."רשק" ונשי

 ללח ותוא אלמל ידכ ורצונש ,ההז תילכת ילעב םירדסה ינשב רבודמש איה תשקבתמה הנקסמה
  .ומצע קקוחמה ידיב ינשהו הקיספה ידיב דחאה – יביטמרונ

 ודחוא ןהבש ,תונורחאה םינשב יאדווב ךכ .תחא השקמ םירדסהה ינשב התאר הקיספה םג ,רומאכ
 .הקיספב ונודנש םעפ לכב האצות התואל ןהיתש ואיבה ןכל םדוק םג לבא .ילמרופ ןפואב תונגהה יתש
 ,םינמיס גוס ותוא לע הלוחתה ,בטיה םירכומ םינמיס לע הנגהה תקיקחל עקרה .אילפמ וניא רבדה
 הנגהה תולובג תעיבק :ההז םירדסהה ינש תרטמש ךכ לע םיעיבצמ הלא לכ – ןידה לש המודה ןכותה
 "רשק" םניא לולידה ינחבמ .םיהז םניא םירדסהה יטרפמ קלח ,ןכא .םימסרופמ רחסמ ינמיס לע
 תאז ךא ,לארשיב םימושרה םינמיסל ,הרואכל ,תלבגומ הניא הנירטקודה תלוחתו ,"העיגפל ששח"ו
 טפשמה תיב ."תנגוה יתלב תורחתה" רסואה יללכ קוח ףיעסב יתקיספ ןוגיע – התוחתפתה יפוא לשב
 םיאנת ליכמה רדסה רצי קקוחמהש אוה יעבט ךאו ,םירדסה לש םבוציעב קקוחמה ןמ רתוי לבגומ
 יואר אל יכ המוד ,היגוסל שרופמב קקוחמה סחייתהש תעמ ,םוקמ לכמ .הנגהה תלוחתל רתוי םיקיודמ
  .שדחה רדסהה ןמ תומלעתה ךות ,איהש יפכ תיתקיספה הנירטקודה תא ריתוהל

 תוריהב-יא עונמל ידכ ,םירדסהה ינש תא רהצומב דחאל יוארש הנעטל ךרדה תא תללוס וז הנקסמ
 רסוח יכ המוד ךא ,ןוילעה טפשמה תיב השע ןכא ךכ .דיתעב לולידה תנירטקוד לש יוגש םושייו

 ןעמל ,ןלהל ןעטאש יפכ .רתוי לולצ לוקב רבדתש העיבקב ךרוצה לע דמלמ תידסומה תויטנרהוקה
 יוטיבב דימת שמתשהלו ,"לולידה תנירטקוד" חנומה תא ןיטולחל חונזל ףא יואר קוידהו תוריהבה

                                                
 ""regardless of the presence or absence of […] competition םייק לוליד יכ שרופמב ןייצמ קוחה תירבה תוצראב 148

)15 U.S.C. § 1125(c)(1)(. 
 עונמל ןוצרה ,תילכלכ העיגפמ םיגתומ לש םהילעב לע ןגהל ןוצרל םיעגונ ידרקב ןיינעב טפשמה תיב לש ויקומינ ,רוכזכ 149
 .םיפסונ םימוחתל בחרתהל הצרי רשאכ ,גתומה לעבב תידיתע העיגפ ינפמ ששחהו החרט אלל ןיטינומ לש תוריפ תריצק
  .וללה תורטמה לכ תא ןיינעה תוביסנב הגישמ התייה בטיה םירכומ םינמיס לע הנגהה
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 ,קקוחמה עבקש תולבגמל ףופכ היהי עצומה רדסהה .קוחה ןושלבכ ,"בטיה םירכומ םינמיס לע הנגה"
 :תיתרוסמה לולידה תנירטקוד לש הייפוא יפ לע בצועת ,ול תתל שיש תונשרפב תאטבתמה ,וחור םלוא
 םהילעבב תילכלכ העיגפ עונמל הדעונ רשאו ,היעטהל ששחב היולת הניאש ,םירדגה תצוח הנירטקוד
 הגאד ךותמ הנשויל לולידה תרטע תא בישהל הניא הרטמה יכ ריהבהל שי 150.םימסרופמ םיגתומ לש
 ינפמ םיחדנ םינושאר תולכשומו ,ורבד תא רמא קקוחמה .המצעלשכ לולידה תנירטקוד רומישל
 לש החור תא קקוחמה ץמיא ,העיגפל לאיצנטופ ושרדבו היעטהה תשירד לע ורתווב .םינורחא תולכשומ
 ינפמ םימסרופמ םיגתומ לש םהילעב לע ןגהל איה ותרטמ .םלועה יבחרב תגהונה לולידה תנירטקוד
 קרפב תעצומה תונשרפה תעבונ ןאכמ .וז תילכתל ביבסמ רדסהה יטרפ תא גוראל שי .תילכלכ העיגפ
  .הז

 לע רשקה תשירד תא הדימעה הקיספה ,הנגהה ןכותב קסועה קרפב טרופש יפכ .הנגהה ןכות
 ןיבו יוקיחה ןיב והשלכ ירחסמ סחי רבדב אווש גצמכ התוא השריפו ,היעטהה לש בחרה םורטקפסה
 וא תינושל הניחבמ יחרכה וניא רשקה תשירדל הז שוריפ .המודכו האשרה ,ןויכיז ,תוסח ןוגכ גתומה
 יאנתה עובק הבו ,ספירטה םכסה הנפמ הילאש ,זירפ תנמא אוה רשקה תשירד רוקמ .תיתילכת
 would indicate a connection between those goods or services and the" ןמיסב שומישהש
"ner of the registered trademarkow.151 הלימה Connection שי רשק לש גוס הזיא תדמלמ הניא 
 לש המויקל םיאנתה ןמ דחא ,לשמל ,יפוריאה ןידב .ילאוטפסנוק-ילטנמ רשק וא ירחסמ רשק – ןאכ
 connection between the sign and the mark, that is to say […] a link" אוה לולידה תנירטקוד
"between them even though it does not confuse them.152 רושיקל הניא רשקה וא רושיקה תשירד 
 the later mark will bring the earlier mark"-ש ךכל אלא ,םינמיסה ןיב רחסמ יסחי רבדב אווש
"with a reputation to the mind of the relevant public.153 שמתשהל לבוקמ תירבה תוצראב םג 
 ,ןכרצהש ןייצל ידכ אלא ,גתומל יוקיחה ןיב ירקש ירחסמ רשק ןמסל ידכ אל "connection" יוטיבב

"when presented with the junior user's mark in its normal marketing context, will at least 
"think of the senior user's famous mark.154 אל "רושיק" וא "רשק" םילימהש םידמל ונאצמנ 
 ךכל השירדכ ןשרפל ןתינ אלא ,רתוי ךומנ ףרמ היעטה לע וא אווש גצמל השירד לע תודמלמ חרכהב
 .ןכרצה תעדותב ולש תידיימ האלעהב תאטבתמה ,גתומה לעב לע "העבצה" שי ,יוקיחב הייפצה תעבש
 וילע "עיבצמ" וניא ךא גתומה תא טעמב ריכזמה ןמיס ןוגכ ,רתוי התוחפ ןוימד תמרמ לידבהל ,תאז

                                                
 לש התלילש – תפסונ הכלשה שי םיעטמ םניאש םיירחסמ םייוקיח לע הנגהה תייגוס תא רידסה קקוחמהש ךכב הרכהל 150

 םיקפסמ םניא רחסמה ינמיס ינידש ךכל ןילביר טפושה םיכסה סדידא ןיינעב .טפשמב אלו רשוע תיישע יניד יפל העיבת תליע
 יכ ,קקוחמה ידי לע ילילש רדסה תריצימ רבדה עבנ אל ותטישל םלוא ,העטמ ונניאש ירחסמ יוקיח ינפמ הנגה גתומ לעבל
 ואר( טפשמב אלו רשוע תיישע יניד תלחהל ,.ר.י.ש.א תכלה יפ לע ,ךרדה הללסנ ןאכמ .וז היגוסל תוסחייתה רדעיהמ םא
 ליעל ,סדידא ןיינע ;)1998( 289 )4(בנ ד"פ ,מ"עב הכירצ ירצומו םירזיבא םורופ 'נ הצפהו רוצי אובי ר.י.ש.א 5768/94 א"ער
 התחדנו הבשו ,ןייטשניבור טפושהו תויח תטפושה ידי לע התחדנ וז הדמע .)ןילביר טפושה לש וניד קספל 7-6 'ספ ,37 ש"ה
 'ספ ,34 ש"ה ליעל ,רגיפליה ימוט ןיינע ;53-52 'ספ ,8 ש"ה ליעל ,ל'גנא ןיינע( ןוילעה טפשמה תיבב םיפסונ םיטפוש ידי לע

 םע דחא הנקב הלוע םיעטמ םניאש םיירחסמ םייוקיח ינפמ הנגהכ בטיה םירכומ םינמיס לע הנגהה תא תוהזל העצהה .)34
  .הנגהה יאנת םימייקתמ ןיא רשאכ ילילש רדסה עבקו היגוסל סחייתה קקוחמה היפלש ,בורה תעד

151 20, 1883 .Property, MarchParis Convention for the Protection of Industrial . ש"ה ליעל ,טולוסבא ןיינע םג ואר 
 .881-879 'מעב ,43
 .29 'ספ ,16 ש"ה ליעל ,Intel ןיינע 152
 יתוריש תמועל בשחמ ירזיבא – םירצומה יגוס ןיב ברה ינושה בקעש התייה ןידה קספב אצומה תחנה .44 'ספ ,םש 153
 ןיינעב םג יכ רעוי .)20 'ספ ,םש( םינמיסה ןיב והשלכ ירחסמ רשק םייקש ובשחי םינכרצהש ששח לכ ןיא – גניטקרמלט
 .)19 ,11 'ספ ,םש( לולידה תנירטקוד תא וראתב "רושיק" הלימב טפשמה תיב שמתשה ,37 ש"ה ליעל ,סדידא

154 Theories or Facts?McCarthy, , 25 §  ואר ןכו .737 'מעב ,84 ש"ה ליעל Restatement, 84 ש"ה ליעל )In order for "
such dilution to occur, prospective purchasers must make a mental connection between the plaintiff’s mark 

and the designation used by the defendant"(. 
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 היפלש תינושלה תונשרפב תכמות העטמה ןוימדה תשירד לש תטלובה התטמשה ,ןכ לע רתי .רוריבב
  155.רחא גוסמ רשקב אלא ,העטמ רשקב רבודמ ןיא

 םא ,ןושאר .םימעט המכמ השקומ היעטה לש גוס אוה "רשק" ויפלש שוריפה תיתילכת הניחבמ
 תייעטה לש לנויצרה .ןמיסה לעבב העיגפל ששחה תשירד הפסונ עודמ רורב אל ,םירבדה ינפ םה הלא
 חינהל ץלאיי גתומה לעבש ילבמ םג יוקיחה תא רוסאל ידכ ,המודמכ ,קיפסמ לקשמ דבכ םינכרצה
 רחסמה ינמיס תצובק ,ינש 156.תילכלכ העיגפ ול המרגנש חיכוהל ידכ שממ לש תיתייאר תיתשת
 השק .הקיר טעמכ וא ,הקיר הצובק איה ,רצומה רוקמ רבדב תּועטל אל ךא ,אווש רושיקל םימרוגש
 הלוקשה( גתומה לש תובחרתהב רבודמש היוגש הרבסל ששח היהי אל םהבש םיבצמ לע בושחל
 ףאו 157.המודכו האשרה ,ןויכיזב רבודמש בושחל ידכ קיפסמ המוד היהי רחסמה ןמיס וליאו )היעטהל
 בושחה ןוקיתה ירה ,בצמה הז םא 158.תמצמוצמ יאדווב איה ,תמייק תאזכ הירוגטקש רמול יצמת םא
 לע המוהמ אלא וניא ,רחסמה ינמיס םוחתב םימעה תחפשמל לארשי תא ףרצל דעונש ,הדוקפה לש
 .אל ותו ,םינוש םירדגה לש םמוחת לע םג יתרוסמה רדסהה תשירפב רבודמ ןכש ,המואמ אל )טעמכ(

 בטיה םירכומ םינמיס לע תדחוימה הנגהל עקרה יכ רוכזל שי ,ישילש .השעמל תרמשנ היעטהה תשירד
 "הכישמ חוכ" שי רחסמ ןמיסלש הנבותה – רחסמה ינמיס לש םדיקפתב לחש יתסיפתה יונישה אוה
 ןידה תורומת תא עינהש חוכה הז .דבלב עדימ קפס וניא אוהו ,רתוי תובר תוריכמל איבמה יאמצע
 לע אקווד ואלו ,םסרופמה גתומה לעב לש ילכלכה סרטניאה לע ןגהל ודעונ הלא תורומת .ורכזוהש
  .רחא ירוביצ וא ינכרצ סרטניא

 המודה ןמיסל וא בטיה רכומה ןמיסל הפישחהש השירדכ רשקה תשירד תא שרפל איה יתעצה ךכיפל
 – קוחה ןושלבו( גתומה תא ןכרצה לש ותעדותב רוריבב הלעת ,יוקיח יבג לע עבטומ הלה רשאכ ,ול
 לש ןיטינומה ןמ הנהיי יוקיחהש ושוריפ "רשק" ,רחא ןושל .)גתומה לעב לע "עיבצי" ןמיסב שומישה
 טביהב ,הדוקפה שרופת ךכב .גתומה לש יוקיחב רבודמש הפוצל ריהבת יוקיחב הייפצש הז ןבומב גתומה
 ןיינעב עבקנש יפכו ,הפוריאבו תירבה תוצראב לולידה תנירטקוד תמשוימ ובש ןפואל המודה ןפואב ,הז
 םייקתת וז השירד ,בטיה רכומה ןמיסה תא ריכמה תוחוקל להקבו םיהז םינמיסב רבודמ רשאכ .ידרקב
 םיגוהנה םינחבמה רתיו לילצה ,הארמה ןוגכ םינחבמב ךרוצ שי ,םינמיסה ןיב ןוימד שי רשאכ 159.דימת
 הלעמ ןכא יוקיחב הייפצה םא ןוחבל ידכ אלא היעטה לש המויק תא ןוחבל ידכ אל םלוא – הקיספב
 ןחבמה .יוקיחב רבודמש ךכל בטיה עדומ אוהש ןפואב ,גתומה לש ותומד תא ןכרצה לש ותעדותב דימ
 ,םינמיסה ןיב יתימא ירחסמ רשק רבדב אווש גצמ תריציל וא היעטהל ששח לכ ןיא םא םג םייקתמ
 תאז לכ .םסרופמה גתומה לש רחסמה ןמיס יוקיחב רבודמ יכ ,תיביטקייבוא הניחבמ ,רורבש דבלבו
 ןיינעבו סדידא ןיינעב ךרענש חותינל המודב .יוטיבה שפוחו תישפוח תורחת ןוגכ םיכרע לע הנגהל ףופכב
 הרוצ וא תירנג הלימ ,תירואית הלימ רחסמ ןמיס לש ותויהל שממ לש לקשמ תתל שי ,טולוסבא

                                                
 הלעמה ןמיסב שומישב יד ןיאו ,ול המודה ןמיסב וא בטיה רכומה ןמיסב שומיש תשרוד ןיידע הדוקפה יכ שיגדהל שי 155

 תועצמאב ולופ תוצלוח ןמסל ןתינ ,אמגודל ,ךכ .הרסאנ אל ,המצעלשכ ,היצאיצוסא .בטיה רכומ רחסמ ןמיס העדותל
 שיש יפ לע ףא .ןטק ןינת תועצמאב ןמוסמה טסוק-הל עודיה גתומה לע תורישי בושחל ןכרצל םרוגה ןפואב ,ןטק םטופופיה
 שומישב רבודמ אל – קזחה גתומל הזימרה תא דימ ןיבמ ןכרצהש ךכ ,םסרופמה ןינתה ןמיסל םטופופיהה ןמיס ןיב "רשק"
 .רתומ ןמיסב שומישה ןכל .ול המודה ןמיסב וא בטיה רכומה ןמיסב

 ,רחסמה ינמיס תדוקפ יפל העיבתב הרקמ לכב רובעל גתומה לעב לעש הכושמ – קזנה תומיכ לש הלאשב םיקסוע ונא ןיא 156
 העיגפל ששח תחכוה איה ןאכ הלאשה .םייוציפה דעסב תוכזל ידכ ,בטיה רכומ רחסמ ןמיס תרפה וא לוליד תליע יפל ףאו
 .הליעה םויק םצעל יאנתכ

 םלוא .ומשב שומישל דבלב ןויכיז ןתנ אלא ,בחרתה אל גתומהש רעשי םינכרצה ןמ קלח םהבש םיבצמ ונכתיי יאדווב 157
 .שדח םוחתל גתומה לש תובחרתהב רבודמש בושחי םינכרצה לש רחא קלח תוחפלש חינהל ריבס הלאכ םיבצמב

 ששח שי יכ הליבקמ העיבק אלל ,רשקה תשירד המייקתהש העיבקל תחא המגוד ולו הקיספב אוצמל ידיב הלע אל 158
 .היעטהל

 Tea ןיינע תוביסנ איה תירשפא המגוד .ותוא רפי אל "יתשינ" גתומל ההז ןמיס םהבש םיבצמ תויהל םילוכי תאז לכב 159
Board. התה גתומ תא םיריכמ םניא הנותחתה השבלהה ינכרצ תיברמש החנהב Darjeeling, יבג לע ההז ןמיסב שומיש 

 ליעל ,Intel ןיינע ואר המוד העיבקל( התה םוחתב בטיה רכומ גתומה םא םג ,רשקה תשירד תא םייקי אל םינותחת םידגב
  .)46-45 'ספ ,16 ש"ה
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 קתונ גתומל יוקיחה ןיב רשקה יכ עובקל שי ,הלא ןיעמ םינמיסב רבודמ ןכא םא .תיסיסב תירטמואיג
   160.ןמיסה לש ,לשמל ,ירואיתה ויפוא חכונל

 תאזכ העיגפל ששח םאו ,תילכלכ העיגפ ינפמ םיגתומ ילעב לע ןגהל איה הרטמה םא .הנגהה ףקיה
 םירצומה גוסב תולת אלל הנגהה תא קינעהל שי הרואכל ,םייוקיחהו םירצומה יגוס לכל עגונב םייק
 ילעב לע הבחרה הנגהה תא םצמצל איה הקיספה תייטנ ,וז הדמעל דוגינבש וניאר ה קרפב .םייוקיחהו

 תיניינע הקדצה תתל ןתינ םאה .םינוש םירדגהמ םירצומב רבודמ םהבש םירקמל הליבגהלו ,םיגתומ
 םימושרה בטיה םירכומ םינמיס לע הנגהה תונשרפב הז םוצמצ אטבתה ובש ,ל'גנא ןיינעב ?וז הדמעל
 דוסיה תחנה 161.יגול קומינו ינושל קומינ – תמצמצמה הדמעל םיקומינ ינש אוצמל ןתינ ,לארשיב
 – הנגה לש דחא גוסמ קר תונהיל לכוי גתומה לעב ,הנותנ היצאוטיסבש איה םיקומינה ינש סיסבבש
 ךא 162.העיגפל ששחו רשק תחכוה לע תססובמה הנגה וא היעטהל ששח תחכוה לע תססובמה הנגה
 ןמיס לעבש הנקסמה תא התילכתמ וא הדוקפה ןושלמ קיסהל ןיא ,טפשמה תיב לש וז ותדמע תמועל
 לש ותוכזש הנקסמל סיסב ןיא ,תורחא םילימב .הנגה לש דחא גוסל קר יאכז היהי בטיה רכומ רחסמ
 ששחו רשק תחכוהב ידעלב ןפואב היולת איהש וא ,העטמ ןוימד תחכוהב ידעלב ןפואב היולת גתומה לעב
 אוה הדוקפה ןושל לש הדימ התואב תוחפל ריבס שוריפ .תיניינע הקדצה ןיא םג תאזכ הנקסמל .העיגפל
 ששחו רשק וא העטמ ןוימד :םייתשה ןמ תחא חיכוהל לוכי לארשיב םושרה בטיה רכומ ןמיס לעבש
 יאדו ,הנוש גוסמ םירצומב רבודמ רשאכ תנתינ הבחרה הנגהה םאש הרבסב ךמתנ הז שוריפ .העיגפל
 הרקמ 163.יתרוסמ ןפואב ןידה ןגמ הינפמש היצאוטיסה – גוס ותואמ םה םירצומה רשאכ התונקהל שיש
 הזל המוד חסונ רבעב הטקנ לוליד ינפמ הנגהה העבקנ הבש הביטקרידה .יפוריאה ןידב יוצמ בורק ןחבמ
 164.הנוש רדגהמ םירצומב רבודמ רשאכ המק בטיה םירכומ םינמיס לע הנגהה יכ עבוקה ,הדוקפה לש
 ותואמ םירצומב רבודמ רשאכ וז הנגה לולשלו ,ינקווד ןפואב קוחה תא שרפל שי יכ תונעט ולע םש םג

 םימוד םירצומ לע םג לוחל לוכי לולידש העיבק ךות ,הרומאה הרבסה םושמ התחדנ וז תונשרפ .רדגה
 הרפהה תליע תא חיכוהל בטיה רכומה ןמיסה לעב לש ותלוכי תא תללוש הניא וז הנגה 165.םיהז וא
 יכ שרופמב תועבוק תויאפוריאה רחסמה ינמיס תונקת םויכ .םינכרצה תייעטהל ששח לש תיתרוסמה
 irrespective of whether it is used in relation to goods“ הלח ללדמ רחסמ ןמיס ינפמ ןידה תנגה

or services which are identical with, similar to or not similar to those for which the EU trade 
mark is registered”.166  

 רשאכש חינה טפשמה תיב .סדידא ןיינעב אוצמל ןתינ םיגתומ לע הנגהה ףקיה םוצמצל ישילש קומינ
 רושק יוקיחה וליאכ אווש גצמ רצוויהל לכוי אל ,העטמ ןוימד ןיא רשאכו ,רדגה ותואמ םירצומב רבודמ
 םתסה ןמ רשא הרבחב רבוד םש ,סדידא ןיינע תוביסנב וז החנהב םעט שי 167.גתומה לעבל ירחסמ רשקב
 איהש גוסה ןמ םירצומב רבודמ רשאכ יאדווב ,םיעטמ םניאש םילוז םייוקיח ילעבל האשרה ןתית אל

                                                
 ןחבמ םייקתה אל יכ ועבקב ,883-887 'מעב ,43 ש"ה ליעל ,טולוסבא ןיינעב טפשמה תיב ,רתיה ןיב ,ססבתה וז הביס לע 160

  .רשקה
 .45 'ספ ,8 ש"ה ליעל ,ל'גנא ןיינע 161
 םימושרה בטיה םירכומ םינמיס םג – גוסה ותואמ םירצומב ןניקסע רשאכ ויפלו ,ינושל קויד לע ססובמ ןושארה קומינה 162

-יא ,הדיחי הנגה לש המויק רבדב דוסיה תחנה רואלו ,ךכיפל .היעטהל ששח תחכוה לע תססובמה הנגהמ םינהנ לארשיב
 ןמיס לעבמ לולשל ינויגה אלש ךכ לע ססובמ ינשה קומינה .העיגפל לאיצנטופו רשק לע תססובמה הנגה םג קינעהל רשפא
 םושר וניאש בטיה רכומ ןמיס לעב ובש םוקמב ,דבלב היעטהל ששח תחכוה תשרודה הנגה לארשיב םושרה בטיה רכומ
  .תאזכ הנגהמ הנהנ לארשיב

 'ספ ,םש( ידי לע עצומה ןפואב קוחה תא שרפל ,46 ש"ה ליעל ,Unilever ןיינעב טפשמה תיב תא האיבהש הרבסה יהוז 163
26(. 
164 "[…] the proprietor shall be entitled to prevent […] any sign which is identical with, or similar to, the 

trade mark in relation to goods or services which are not similar to those for which the trade mark is 
registered, where […] use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the 

distinctive character or the repute of the trade mark" )Trade Marks Directive, Art. 5(2). רוקמב הניא השגדהה(. 
 .םש ,92 ש"ה ליעל ,Salomon and Adidas Benelux-Adidas ןיינע 165
166 , Art. 9(2)(c)Regulation on the European Union trade mark.  
  .תויח תטפושה לש הניד קספל 19 'ספ ,37 ש"ה ליעל ,סדידא ןיינע 167
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 חנומה תא שרפל העצהה תלבק ,םוקמ לכמ 168.אדירג יוקיחב רבודמש םינכרצל רורב ןכל .תרכומ
 ןיב םג םייק תויהל לוכי ילטנמ רשק .יטנוולר-אלל הז קומינ תכפוה ,ירחסמ אלו ,ילטנמ רשקכ "רשק"
 גתומ ילעבב העיגפ עונמל איה קוחה תילכת םא .םירחתמ וא םילוז םייוקיח ןוגכ ,רדגה ותואמ םירצומ
 םהבש םירקמ הצוחה ןנסל לולע הנוש רדגה לש ןחבמ – ול המוד ןמיסב וא גתומב שומיש תועצמאב
 .רדגה ותואמ םירצומב רבודמש ףא ,היוצר תוירחאה תלטה

 םייוקיח ינפמ הנגהה ףקיה םוצמצ תא תבייחמ הניא ,המצעלשכ ,הדוקפה ןושלש הלוע רומאה ןמ
 ןוצר דבלמ ,םוצמצה תא קידצמה יביטמרונ םעט לע םג עיבצהל השק .םימסרופמ םיגתומ לש םיירחסמ
 קקוחמה ,רומאכ ךא .היעטהל ששח תחכוהב תינתומ הניא איהש ינפמ ,הנגהה תלוחת תא םצמצל יללכ
 ,וז הפדעה חכונל .היעטהל ששח ןיא רשאכ םג ינרציה סרטניאה תא הפידעמה תיביטמרונ הדמע ץמיא
 וא "לוז יוקיח" תעפוה תובקעב תמרגנ גתומה לעבב תילכלכה העיגפה ובש הרקמ ןיב ןיחבהל אלש יואר
 םא ."הנוש גוסמ יוקיח" תעפוה תובקעב תמרגנ תילכלכה העיגפה ובש הרקמ ןיבו ,"הרחתמ יוקיח"
 תא ץמאל אופא איה יתעצה .הנגהה ףקיה תא עובקל הכירצש איה ,העיגפה תבצינ המרונה זכרמב
 לוחתש ןפואב ,לארשיב םימושרה בטיה םירכומה םינמיסה תנגהל Unilever ןיינעב הנתינש תונשרפה
 לע עבטומ יוקיח רשאכ גתומה לעב ינפל םיחותפ םילולסמ ינש ויהי ךכ .רדגה ותואמ םירצומ לע םג

 ,"העטמ וניאש ירחסמ יוקיח תעיבת" וא ,העטמ ןוימד וא תוהז ןיגב העיבת – רדגה ותואמ םירצומ
 תונוש תונידמ םג ועספ המוד ךרדב .היעטהל ששח אל ךא ,העיגפל ששחו רשק לש החכוה תשרודה
 לוליד לש הליעב ןה רחסמ ןמיס תרפה לש הליעב ןה העיבת שיגהל ןתינ םש ,הפוריאבו תירבה תוצראב
 .םימוד וא םיהז םירצומב רבודמ רשאכ

 רבדב תיריפמא החנהב ,התישאר שרעמ ,הכורכ השלקה תועצמאב לולידה תנירטקוד .העיגפל ששח
 תילכלכ העיגפ תררוג וז העיגפ .ותוידוחייב העיגפה תובקעב גתומה לש ויתולוגסב יהשלכ העיגפ
 חיכוהל איה השירדה .גתומה לעבב העיגפ חיכוהל השירד ןיא ,לשמל ,תירבה תוצראב 169.וילעבב
 תילכלכ העיגפ הירחא תררוג גתומה תוידוחייב העיגפהש החנהב ,לולידל תיתועמשמ תורבתסה
 לעבל תמרוג ירחסמה יוקיחה תעפוהש טפשמה תיב חינה הבש ,ידרקב תכלה העבקנ וז חורב 170.וילעבב
 וליפא התפצנ רחא םוקמב יתכרעש רקחמב .יריפמא שושיאל התכז םרט וז החנה .ילכלכ קזנ גתומה
 םיוסמ רשקהב םרג ,קושב העטמ וניאש לוז יוקיח תעפוה לש הרוצב ,גתומ לש ולוליד – הכופה העפות
 םה םג םיששאמ תונורחאה םינשהמ םיפסונ םירקחמ 171.גתומה לש תוריכמה ףקיהב תקהבומ היילעל
 תא גייסל שי 172.תויוגש וא תועוער תויתדבוע תוחנה לע תססובמ לולידה תנירטקודש הנעטה תא
 תויצאוטיס המכב וקסע םייוסינה ,ךכ לע ףסונ .דבלב םיינושאר םיאצממב רבודמש ןייצלו םירבדה
 ,תילכלכ הניחבמ ,םלועל קיזמ וניא העטמ וניאש ירחסמ יוקיח יכ תודמלמ חרכהב אלש ,תויפיצפס
 .תוצרחנ תונקסמ קיסהל ידכ רתוי הבר םינותנ תומכו רתוי ףיקמ רקחמ םישורד .גתומה לש וילעבל
 וז הנקסמו ,םיגתומ ילעבל ילכלכ קזנב םעפ ףא ךורכ וניא לוליד יכ הנקסמה ססבתת דיתעבש ןכתיי

 יכ אוה םירומאה םירקחמה ןמ חקלה ,תיחכונה ןמזה תדוקנב םלואו .לילכ הנירטקודה לוטיבל איבת
 תא חיכוהל גתומה לעבמ שורדל שי ןכל .קזנ רבדב תוססובמ יתלב תוחנה יפלכ םיינדשח תויהל יואר
 םג רבס ךכ ,הלעמל טרופש יפכ .הנגהה תלוחתל יאנתכ ,תויאר תועצמאב וב תילכלכה העיגפה תלאש

                                                
 ןיא ויפלש ,ףרוג הכ ללכ תעיבקל הקדצה שי םא קפס ,ירחסמ רשק רבדב אווש גצמכ רשקה תשירד תא שרפל שי םא םג 168
 םילוכי םה .םיהז תויהל םיבייח םניא רדגה ותואמ םירצומ .רדגה ותואמ םירצומב רבודמ רשאכ העיבת תליע הליחתכלמ
 הלאכ םירקמב .יפיצפסה גתומה לעב ידי לע ןירשימב רצוימ וניא םקלחש ,תירחסמ החפשמ התואמ םינוש םירצומ תויהל
  .המודכו האשרה ,ןויכיזב רבודמש תורשפאה תא לולשל ןיא

 .1.ב קרפב ליעל ןוידה ואר 169
 .106 ש"ה ליעל ואר 170
 .ג קרפ ,9 ש"ה ליעל ,ןהכ ואר 171
 .Testing Tarnishment in Trademark Heald; Wen Bu, Christopher Buccafusco; Paul J לשמל ואר 172

and Copyright Law: The Effect of Pornographic Versions of Protected Marks and Works, 94 
WASH. U. L. REV. 341 (2016); Barton Beebe, Roy Germano, Christopher Jon Sprigman & Joel 

Steckel, Testing for Trademark Dilution in Court and in the Lab (29.4.2017) 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2960082. 
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 םע םג בטיה בשייתמ הז וק .תוידוחייה תקיחש תחכוהב קפתסהל ןיא .סדידא ןיינעב טפשמה תיב
 שומישהמ "עגפיהל לולע" וילעבש ךכב בטיה רכומ ןמיס לע הבחרה הנגהה תא הנתמה ,קוחה תשירד
 היה ,גתומה לעבב העיגפל ששח חרכהב תררוג תוידוחייב העיגפש חינמ קקוחמה היה וליא 173.יוקיחב
  .רשקה תשירדב קפתסהל ןתינ היהו ,רתוימ הז יאנת

 דומלל ןתינ – "עגפיהל לולע" – הדוקפה ןושלמ .חיכוהל גתומה לעב לע קוידב המ איה תפסונ הלאש
 העיגפ ןכש לכ אל ,העיגפ שחרתתש הבורק תואדו שיש חיכוהל ךרוצ ןיאו ,העיגפל ששח תחכוהב ידש
 תנירטקודש יפכ ,קזנ תחנהב קפתסהל ןיא דחאה דצה ןמ .םייניב ךרדב תעסופ וז הדמע .תילאוטקא
 היוצר וז הדמע יכ המוד .ידמ דבכ לטנ ליטהל ןיא – רחאה דצה ןמ ךא ,החינמ תיתרוסמה לולידה
 ליטהל הלולע שחרתתש הבורק תואדוול וא תילאוטקא העיגפל תויאר איבהל השירד .םיישעמ םימעטמ
 יתב תקיספב .הנעטה תשחמהב עייסל לוכי יפוריאה ןידה .וב דומעל רשפא-יאש לטנ םיגתומ ילעב לע
 change in"( גתומה תוריכמ ףקיהב העיגפ לש החכוה אוה השלקה לש המויקל יאנת יכ עבקנ טפשמה

the economic behaviour of the average consumer"( ךכל יניצר ששח וא )"serious likelihood 
"that such a change will occur in the future(.174 תקיחשש החנה ןיאש ,הרואכל ,הלוע ןאכמ 
 יטרקנוק ששח תחכוה ךות ,ופוגל הרקמ לכ ןוחבל שיו ,המצעלשכ העיגפל ששח תררועמ תוידוחייה
 לע טפשמה יתב וססבתה ,השלקה לש הליעב תועיבת ולבקתה םהבש םירקמב ,השעמל ךא .העיגפל
 יכ עבקנ Red Dog ןיינעב ,לשמל ,ךכ 175.תוחנה לע ססובמ אלא ,תוחכוהב ךמתנ וניאש "ישממ ששח"
 ףא ,Red Bull היגרנאה תואקשמ תרבח לש גתומה תא השילקה Red Dog היגרנאה תואקשמ תרבח
 ןיב הרישיה תורחתה םצע יכ עבק ןידה תיב 176.ןיינעה תוביסנב םינכרצה תייעטהל ששח היה אלש
 Red Dog תרבח לש רתוי םיבר תואקשמ תריכמש החנהה לע ססבתמה ,העיגפל ששח הלעמ םידדצה
  ullBed R.177 לש תואקשמה תריכמ ןובשח לע האב

 ןידה תיב .Farmeco ןיינעב אוצמל ןתינ תויאר לע ססובמ וניאש "ששח"ב תוקפתסהל תפסונ המגוד
 ןמיס םושירל ,םיטמקב לופיטל הירצומב תמסרופמה ,otoxB תרבח לש התודגנתהב ןד יפוריאה
 םירמייתמ םניאש ,םימרקו םימשב ,םינובס ןוגכ ,םינוש הקיטמסוק ירצומ יבג לע Botumax רחסמה
 ןוימדה םצעמ Botox גתומב תילכלכ העיגפל ששחה תא קיסה טפשמה תיב 178.םיטמקב אקווד לפטל
 ליבקמב םינמיסה ינש םויק ,טפשמה תיב חינה ךכ ,הזכ בצמב .םהיניב רשקה תשירד תחכוהו םינמיסב
 הככור הפוריאב םג רבד לש ופוסב 179.ותכישמ חוכ תנטקהלו גתומה לש ןיטינומה לולידל איבהל לולע
 יאנתב הדימע םשל יכ עבקנו ,תאזכ העיגפל ישממ ששח תחכוהל וא תילאוטקא העיגפ תחכוהל השירדה
 תוביסנו ירחסמה ןויסינה לע תוססובמה תויצקודד – "logical deductions" לע ססבתהל ןתינ הז
 תחכוה ןכש ,תוחנה לע תוססבתהל ,רבד לש ופוסב ,האיבה הרימחמה השירדה אקווד יכ הלוע 180.ןיינעה

                                                
 .הדוקפל )ב(א46 'ס 173
 .77 'ספ ,16 ש"ה ליעל , Intelןיינע 174
TATESSNITED UUROPE AND THE EILUTION IN DARK MRADE T ,LANA SIMON FHIMAI, 157-150  ואר 175

 .םש תואתכמסאהו (2011)
176 1 (11 January 2010)-69/2009-al R etRED DOG / RED BULL . םירוערעל ןידה תיב ידי לע הנתינ הטלחהה 

)board of appeal( לש OHIM )(Trade Marks and Designs) the Internal Market Office for Harmonization in( – 
 .יפוריאה דוחיאה ךותב רחסמה ינמיס םשרמל יארחאה ףוגה

177 that the RED DOG  It is likely that the average consumers of the RED BULL beverages perceives"
beverage is a cheaper replica and at least a portion of the relevant public would accept to trade down and buy 
the cheaper version instead of the ‘original’ product. This would no doubt represent a ‘change in the economic 

behaviour’" )28 'ספ ,םש(.  
178 131/09 [2010] E.C.J-TFarmeco AE Dermokallyntika v OHIM  )ה לש וניד קספ-General Court, תאכרע שמשמה 

 .)יפוריאה דוחיאה תודסומ תוטלחה לע תילהנמ רוערע
  .96-101 ,90 'ספ ,םש 179
 . 43-2E.C.R., para. 42013  Environmental Manufacturing v OHIM ,12/383-CCase  ;91 'ספ ,םש 180
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 תירשפא וז ,העיגפל ששח תחכוהל רשא .תירשפא יתלב טעמכ איה ךכל הברק וא תילאוטקא העיגפ
 בושחל רשפא .םיחמומ תויודע וא םייריפמא םירקחמ ,םיינכרצ םירקס ןוגכ תונוש תוקינכט תועצמאב
 קובדל אופא בטומ .העיגפל ששח תחכוה שורדל שיש אוה רקיעה 181.ןוימדה דיכ ,תופסונ החכוה יכרד לע
 תויריפמא תוחנה לע וביטמ ססובמ לולידה ."לוליד" חנומה תא חונזלו ,"עגפיהל לולע" – קוחה תשירדב
 .ןתחכוה תא אופא שורדל שי .תונוכנ חרכהב אל ןהו ,םינכרצה תוגהנתה רבדב

 םוכיס .ט

 .רחסמה ינמיס יניד תוילכת רבדב תיביטמרונה תקולחמב עירכהל הניא תיחכונה המישרה לש התרטמ
 תוכרעמ תועצמאב ,היעטהה תייגוסמ םיגרוחה ,םיגתומה ילעב לש םיסרטניאה לע ןגהל בטומש ןכתיי
 רחסמ ינמיס ילעב לע ונגיש ןפואב רחסמה ינמיס יניד תא ביחרהל איה תרחא תורשפא .תורחא םיניד
 תרוקיבה .ןמיסב תיניינק תוכז תקנעה ךות ,ירוביצה סרטניאב וא םהב העיגפל ששח לכ ןיא רשאכ םג

 לש תונורחאה םינשה ןמ יתקיספה חותיפה טרפבו ,יביטיזופה ילארשיה ןידה הניינע המישרב תאבומה
 ךרבל שי .םיטביהה ןמ קלחב יואר הז חותיפ .בטיה םירכומ םינמיס לע הנגהה לשו לולידה תנירטקוד
 ןידה תודיחאל םרות רבדה .בטיה םירכומה םינמיסה ןיד םע הנירטקודה תא תוהזל המגמה לע
 ,איה ףא היוצר תויאר איבהל השירדה תבוטל לולידבש קזנה תחנה תחינז .הקיקחה תילכת תמשגהלו
  .תינכדעה רקחמה תנומת עקר לע דחוימב

 לש הקיחש חיכוהל השירדהו הפקיה ,הנירטקודה ןכותל תועגונה תויוחתפתהה םא קפס ,תאז םע
 םשוכר לע הנגה איה ןידה תוילכתמ תחא ןהיפלש ,טפשמה תיב תורהצה םע דחא הנקב תולוע ןיטינומה
 םיגתומ לש םהילעב לע הנגה איה הילא הליבומ ןידה תוחתפתהש האצותה .רחסמ ינמיס ילעב לש
 תילכלכ העיגפל ששח שי רשאכ םגו – היעטה רדעיהב .םינכרצה לש היעטה שי רשאכ קר םימסרופמ
 ךרע שי םיתיעל .םהלש םיילכלכה םיסרטניאה ונגוי אל – ירחסמ יוקיח לש ומויקמ םיגתומה ילעבב
 רדסהל עגונב בצמה הז םא קפס 182.השעמל הכלה םשוימה ןידה ןיבו תיטופישה הקירוטרה ןיב רעפל
 ןזאמל םיברה לש העתרה ילוקיש ןיב חתמ וא יטופיש םזיביטקא ןוגכ תויגוסב ךורכ וניאש ,קרפה לעש
 םשר לשו תוכומנה תואכרעה לש תוטלחהב ןויע ,דועו תאז .ךוסכסל םייטרקנוקה םידדצה ןיב קדצה
 הארנ .ןוילעה טפשמה תיב ידי לע תומוד תויגוס לש חותינה ןפוא ןיבו ןהיניב רעפ הלגמ רחסמה ינמיס
  .רורב היהי יטפשמה ללכה תוחפה לכל יכ יוצר .המומע המצע הקירוטרהש ךכמ עבונ רבדהש

 היגוסה ,רורב יטפשמ ללכ לש ותובישחבו הקירוטרה לש התובישחב טיעמהל ילבמו ,ןכ יפ לע ףא
 The" יכ סמלוה לדנוו רבילוא טפושה לש העודיה ותרמא .לעופב ןידה םושיי ןפוא איה תיתוהמה

prophecies of what the courts will do in fact, and nothing more pretentious, are what I mean 
"by the law,183 תא תומאות ןניא טפשמה יתב לש םהיתוקיספש ףא .הקוחש תמאל הכפה רבכ 
 יוקיח לש וילעב דגנ העיבת .ועיגי הילאש האצותה היהת המ אבנל דואמ לק ,םיטקונ םהש הקירוטרה
 .קיודמה הייחדה ןפוא תא תוזחל השק םא םג ,תוחדיהל הניד םינכרצה תא העטמ וניאש ירחסמ
 תא םג .ץראה תרצותמ לולידה תנירטקוד הדלונ ובש ,ידרקב ןיינעב התייה הז ללכמ הדיחיה הייטסה
 תשיגש ןכתיי .ןיינעה תוביסנב היעטהל ששח לע דימעהל ןוילעה טפשמה תיב הסינ הז ןיינעב הערכהה
 ,בטיה םירכומה םינמיסה יניד לש תיתקיקחה הירוטסיהה תא תמאות הניא איה םלוא ,היואר היעטהה

                                                
 ילעב לע ישממ החכוה לטנ ליטהל יואר יכ אוה ףא ןעוטה ,84 ש"ה ליעל , ,Theories or Facts?McCarthy לשמל ואר 181
 לש אלו לוליד לש םנמא – םיירשפא החכוה ילולסמ המכ עיצמ אוה םג .תוססובמ יתלב תוחנהב קפתסהל אלשו ,םיגתומ
  .המישרב עצומה לדומל ןתמאתה ךות ,םש תועצומה תוטישב םג רזעיהל ןתינ .)745-742 'מעב ,םש( תילכלכ העיגפ

 הטיפש ןיב ,תיתרבח תויראדילוסל םיזוחה שפוח ןיב ,קופיאל םזיביטקא ןיב :םיזוחה ינידו קרב טפושה" רימז ליא 182
 גרבספ היליסו הנידמ קרב ,רימז ליא( 409-399 ,343 קרב ןרהא לש תיטופישה ותיישעב םינויע – קרב רפס "הימדקאל
  .)2009 ,םיכרוע

183 457, 461 (1897) .EVR L. .ARVH, 10 of the LawThe Path Oliver Wendell Holmes, Jr., . 
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 התייה אל קקוחמה תנווכ ,הז רשקהב תוחפל יכ םירומ הלא .רחסמ ינמיס תדוקפ ןושלב תאטבתמה
 ילעב לע ןגהל איה הרטמה ."תישוכר" השיג אלא ,תיניינק השיג אל ףא ,היעטהה תשיג תא אטבל
 העצהה .לולידה תנירטקוד לש תירוקמה תילכתה וז ,רבד לש ותימאל .תילכלכ העיגפמ םיגתומ
 םינמיס ילעב לע הנגה לש רדסהב לולידה תנירטקוד תרמה ךות ,וז תילכתל בושל איה המישרב תאבומה
  .ירחסמ עקר לע רחסמה ןמיס לש יוקיחמ םהל תמרגנה ,תילכלכ העיגפ ינפמ בטיה םירכומ

 

 


