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  :סין ב מסחר סימני

 לדעת שחשוב מה כל
 

אף חברה שמכבדת את עצמה ורואה עצמה פעילה בשוק הגלובלי כיום לא יכולה להתעלם מסין. המדינה 
הינה אחד השווקים החשובים והגדולים ביותר כמעט בכל תחום. עם המאוכלסת בעולם והכלכלה השניה בגודלה 

מכירים מישראל וממדינות המערב, ואלה ו ממה שאנזאת, ישנם היבטים של עשיית עסקים בסין שהינם שונים 
 סימני המסחר.ההגנה על מחייבים הבנה, היערכות ובניית אסטרטגיה ספציפית לסין. אחד ההיבטים הללו הוא נושא 

הבנה של המערכת המקומית ותכנון נכון ניתן להימנע מטעויות רות רבות, באמצעות אף הקשיים בהם נתקלו חבעל 
ספק מידע בסיסי לגבי האתגרים לנועד ציג את המצב בסין בתחום ההגנה על סימני מסחר ונמאמר זה  יקרות.

 על סימני מסחר בסין.והכלים הזמינים להגנה  זהברות ישראליות הנכנסות לשוק הסיני בהיבט העומדים בפני ח
 .Group8 Consultants Ltd, זיו רוטנברג

 

שתחתו בור כל חברה שעושה עסקים המותג 
הוא אחד הנכסים היא מנהלת את עסקיה 

החברה. בו מגולם המוניטין של , החשובים ביותר
, וכל פגיעה במותג "משקלו בזהבאת שווה "מותג חזק 

סימני מסחר הם הכלי העיקרי  יכולה להיות הרסנית.
שמעניק החוק להגנה על המותג. עובדה זו נכונה גם 

לסין. עם זאת, להגנה על סימני מסחר בסין מאפיינים 
מיוחדים, הנובעים גם מתרבות מקומית שונה וגם 

בדלים ה .ביחס לישראל משפטיתהבדלים במערכת המ
התנהלות מעט שונה מזו שחברות אלה מחייבים 

 .ישראליות רגילות לה
בסין לא תמיד פשוטה. קשיים ית העסקההתנהלות 

גם מהבדלים תרבותיים ומשפטיים גרמו הנובעים 
)בהמשך מאמר לקשיים רבים לחברות טובות ומצליחות 
שורות הטובות הן שברוב (. הבזה יובאו מספר דוגמאות

המקרים בהם חברות נתקלו בקשיים בתחום סימני 
תוצאה של בורות לגבי קשיים אלה היו המסחר בסין 

הבנה של העקרונות שמניעים -המערכת המקומית, אי
 (חברה או של סוכניהשל ה)התנהלות לא נכונה  ,אותה

בהתנהלות נכונה ותכנון נכון אפשר מוטעות. ובחירות 
הימנע מטעויות שעלולות להוביל לאובדן זכויות, ל

 לקשיים מסחריים ולכאבי ראש רבים. 
 

 הנה מה שחשוב לדעת:
 

 איך זה עובד? –סימני מסחר 
ככלל סימני מסחר חייבים ברישום אצל הרשויות 

המדינתיות המתאימות כדי לזכות בהגנה. הרישום הוא 
-טריטוריאלי וצריך להתבצע בכל מדינה בנפרד. לכן, על

מנת שהסימן שלכם יהיה מוגן בסין, יש לרשום אותו אצל 
 CTMO – China Tradeמשרד סימני המסחר הסיני )

Mark Office באמצעות הגשת (. הרישום יכול להיעשות

 או מישראלבקשה מקומית לרישום סימן מסחר בסין, 
באמצעות הגשת בקשה בינלאומית לרישום סימן מסחר 

אמנה בינלאומית עליה חתומות ) פרוטוקול מדרידפי -על
 . גישה יתרונות וחסרונותלכל  – (סיןישראל 

רישום הסימן מאפשר לבעליו למנוע מאחרים 
תמש בסימן ללא רשות. זו החשיבות של רישום להש

שהרישום יאפשר לנו למנוע  זו בלבדלא  –סימן מסחר 
מאחרים לעשות שימוש בסימן שלנו, המנעות מרישום 

למנוע יכולה להשאיר פתח לאחרים לרשום את הסימן ו
 .בסין מאיתנו את האפשרות לעשות שימוש בסימן שלנו

 
 סיןמאפיינים של מערכת סימני המסחר ב

בעיקרון סימני מסחר שאינם רשומים אינם זוכים 
בה סימנים שאינם  –להגנה בסין )להבדיל מישראל 

רשומים עדיין עשויים לזכות בהגנה אם יש להם מוניטין 
מוכח(. החריג היחיד הוא סימן מסחר שהוכר כ"מוכר 

אך הרף להכרה גבוה מאד ומעטים  –בסין היטב" 
גים תשמור לרוב למוככאלה )הכבוד שהוכרו הסימנים 

 וכדומה(. BMW ,APPLE ,SIEMENSהחזקים ביותר כגון 

לרישום סימני מסחר בסין שונה מעט ה השיט
מהשיטות הנהוגות במדינות אחרות. זו שיטה שמכונה 

"First to file ומשמעה שכל הקודם זוכה )להבדיל "

מבישראל בה עשויות להיות זכויות עדיפות למי 
שתמש ראשון(. לכן חשוב מאד להגיש בקשות שה

מנת -לרישום סימן מסחר בסין מוקדם ככל שניתן, על
להבטיח את זכויותיכם במותג שלכם ולמנוע אובדן 

זכויות. רישום מוקדם של סימני המסחר שלכם בסין 
 trademarkהתופעה הנפוצה של לאור חשוב לא רק 

squatting  הכמות לנוכח ם בהמשך(, אלא ג)ראו

ואלה בסין העצומה של סימני מסחר שכבר רשומים 

 ע
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מליון בקשות שני למעלה מ –שנרשמים בסין מדי שנה 
תופעה שבפועל מצמצמת את מרווחי  –מדי שנה 

ביחס עליהם בבחירת סימנים והגנה הפעולה של חברות 
למדינות אחרות )שכן הסיכוי שמישהו יגיש בקשה לסימן 

גבוה יותר בסין לאור  –גם בתום לב  –דומה לשלכם 
הסימנים הנרשמים מדי שנה לעומת מדינות בהן  מספר

 כמות הפעילות הרישומית נמוכה יותר(.
חשוב גם לזכור שהכתיב הסיני שונה מהותית מזה 

יהגו וכתוצאה מכך צרכנים ומשתמשים בסין  – מערביה
את הסימן שלנו אחרת. לכן, מומלץ להשקיע מחשבה 

ינית )יכול בבחירה זהירה של סימן המסחר שלכם בס
להיות תרגום של הסימן שלכם באנגלית או סימן שנשמע 

 וךערלדומה או סימן סיני בעל משמעות חיובית(, 
חיפושים לבדיקה של זמינות הסימן ולהגן על הסימנים 
שלכם באמצעות רישום סימני מסחר גם באנגלית וגם 

 בסינית.
 trademarkתופעה של גניבת סימני מסחר )

squatting )לא חסרים (לצערנו) נפוצה למדי בסין עדיין .

או חברות  ות שהציגו בתערוכה בסיןמקרים של חבר
, שלא דרכו בסין אך זכו לפרסום בינלאומי כלשהו

וכשהחליטו להיכנס לשוק הסיני זמן מה לאחר מכן גילו 
המותג שלהן שחברה סינית זריזה ונמרצת רשמה את 

)ראו דוגמאות לכשלים נפוצים בטיפול מסחר סימן כ
(. הסיבה לכך היא במסגרת למעלהבסימני מסחר בסין 

גם המאפיינים היחודיים של המערכת בסין וגם תרבות 
בר לא נחשב כמעשה שאינו ראוי מקומית שבה בעבר הד

אם כי דברים משתנים גם בהיבטים הללו. מסיבה זו  –
חשוב לפעול בסין מוקדם ככל שניתן ולרשום סימנים, כדי 

לחסום אחרים מ"לגנוב" את הסימן. חוק סימני המסחר 
הסיני מכיל כיום הוראות למניעת רישום סימנים בחוסר 

( אך תום לב )במטרה להילחם בתופעה זו ממש
הפרשנות של בתי המשפט לגבי מה מהווה חוסר תום 

עדיין מתגבשת ואין מדיניות ברורה ואחידה בנושא. לב 
מלחמה להסיני כלים בחוק כיום יש שאף -עלבנוסף, גם 

, הדבר עדיין כרוך בהליך משפטי ב"גנבי" סימני המסחר
כל עוד תוצאתו אינה מובטחת וכסף,  עולה ,זמן קחולש

הוא מתנהל אינכם יכולים להשתמש בסימן שלכם בסין 

 בעיות נפוצות בהגנה על סימני מסחר בסין

 פתרון תוצאה/קושי בעיה/סיטואציה 

לא רשמנו סימן מסחר  
מישהו העתיק וכעת  בסין

את המוצרים שלנו 
 ומשתמש בסימן שלנו 

אין לנו דרך למנוע מאותו אדם או 
אותה חברה להעתיק את המוצרים 

שלנו ואנחנו מתקשים להתמודד עם 
 הזייפנים בשוק

רישום סימן מסחר בסין הוא חיוני לכל חברה 
זהו כלי  –או שוקלת לנהל עסקים בסין  שמנהלת

הכרחי כדי לשמר את השליטה שלכם במותג 
 שלכם

רק הצגנו ביריד בסין, עוד  
לא התחלנו למכור מוצרים, 

 וכבר צצו להם זיופים

אנחנו עוד לא ערוכים לכניסה לשוק 
הסיני וכבר אחרים מרוויחים על 

וכתוצאה מכך המוניטין  –חשבוננו 
 סוכנים םעבמו"מ לנו שלנו נפגע וקשה 

לאור מאפייני השוק הסיני והמערכת המשפטית 
בסין, מומלץ לרשום סימני מסחר בסין מוקדם ככל 

 –שניתן )המלה "סין" רק עלתה לכם במחשבה 
 רוצו להגיש בקשה לרישום סימן מסחר(

לא פעלנו מהר מספיק  
ומישהו אחר רשם את 

 שלנו לפנינוהסימן 

לא רק שאנחנו לא יכולים לרשום את 
הסימן שלנו ולהגן עליו, יש סיכוי 

שאותו מישהו יגיש נגדנו תביעה, ימנע 
מאתנו לעשות שימוש בסימן בסין 
וניאלץ לשנות את הסימן בסין או 

מהבעלים הנוכחי מופקע חירבמ ולקנות
 מוכן למכור(הוא ש בהנחה)

סחר הינו צעד הכרחי רישום מוקדם של סימן המ
ברגע שאנשים מודעים למותג שלכם בסין  –בסין 

יש סיכוי סביר שמישהו ינסה לפעול לפניכם ולנכס 
 אותו לעצמו

ם את הסוכן שלנו רש 
הסימן על שמו )בידיעתנו 

 ,ללא ידיעתנו( ועכשיואו 
מעוניינים כשאנחנו 
הוא לא סוכן, להחליף 

 משחרר את הסימן

בה" בידי הסימן שלנו הופך ל"בן ערו
הסוכן שלנו, שיכול לדרוש כסף 
בתמורה לשחרורו או להמשיך 

להשתמש בו )כי הסימן בסין שייך לו( 
 ו"להרוג" לנו את השוק

חשוב להבהיר בהסכמים עם כל סוכן או שותף 
שאתם בעלי המותג ושנאסר על הסוכן לרשום את 

הסימן שלכם בסין ללא הרשאתכם ועל שמכם 
כי אין לכם  –עצמכם )ועדיף שאתם תעשו זאת ב

דרך אפקטיבית לשלוט במה שהסוכן עושה 
 וטעויות שלו יכולות לעלות לכם בסימן(

הגשנו בקשה לרישום  
הסימן שלנו וגילינו שמשרד 

סימני המסחר מסרב 
לרשום אותו משום שקיים 

 סימן אחר דומה

עכשיו אנחנו צריכים לחשוב מה אנחנו 
עושים עם הסימן שלנו אחרי שכבר 
השקענו מאמצים ומשאבים בבניית 

 מערך שיווק

חשוב לעשות חיפושים במאגר של משרד סימני 
המסחר הסיני כדי לזהות מכשולים מבעוד מועד 
)העובדה שאתם לא מכירים סימנים כאלה בשוק 

או שהם לא עלו בחיפוש גוגל לא אומר שאין 
משרד סימני  –סימנים בעייתיים שרשומים בסין 

מליון בקשות שני מל למעלה המסחר הסיני מקב
 לרישום סימני מסחר מדי שנה(

רשמנו את הסימן שלנו  
באנגלית אבל לא את 

הסימן בסינית וכעת קיבלנו 
פנייה ממישהו שטוען 

שהוא רשם את הסימן 
 בסינית

ייתכן שלא נוכל להשתמש בסימן שלנו 
בגרסתו הסינית ונצטרך לבחור סימן 

אחרי שהשוק כבר התרגל לכך  –אחר 
 ן שלנו בסיניתשזה הסימ

חשוב לתת את הדעת מראש לשאלה מה יהיה 
השם או המותג שלכם בסינית )בנוסף למותג 

, לוודא שהוא זמין באנגלית(, לבחור אותו בזהירות
ולהגיש בקשה  ימוש בסימןלפני תחילת הש

 לרישום סימן מסחר גם על השם הסיני הנבחר
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שם מישהו אחר(. לכן כדאי "להקדים -)כי הוא רשום על
רפואה למכה" ולוודא שאתם הראשונים לרשום את 

 הסימן שלכם בסין.
חברות רבות עובדות עם מפיצים או שותפים 

רושמים את הסימנים של מקומיים שבמקרים רבים 
. לעתים הדבר נעשה בזדון, אך שמם-עלהחברות 

במקרים רבים הדבר נובע מחוסר הבנה ומחשבה כנה 
אף שמדובר במעשה חיובי. לעתים החברה הזרה 

. כך או כך, בוחרת להסכים להתנהלות כזו מטעמי נוחות
זה מצב שיש להימנע ממנו, שכן המשמעות יכולה להיות 

של המפיץ אובדן שליטה בסימן, הפיכתכם לבני ערובה 
או הסוכן בסין במקרה של סכסוך, אובדן זכויות והשלכות 

שליליות נוספות. לכן, יש להשאיר בכל הסכם את 
הטיפול האקטיבי ברישום סימנים בידיים שלכם ולכלול 

 התניות מתאימות בחוזים עם מפיצים ושותפים בסין.
 

 אכיפת סימני מסחר בסין 
של סין  ,על אף התמונה שבוודאי יש לרבים מאתנו

מלאה בשווקים בהם נמכרים זיופים באין מפריע וכל ה
ללא בושה, במציאות השנים  מוצר או מותג מועתק

האחרונות הביאו עמן שינוי גדול בגישה של הרשויות 
קניין רוחני ולשיפור דרמטי באכיפת זכויות פי לכבסין 

הזמינים מספר מסלולי אכיפה יעילים ישנם . קניין רוחני
חלקם אף מאפשרים כלים  –לבעלי סימני מסחר רשומים 

שלא קיימים במדינות מערביות. חברות זרות רבות 
מצליחות כיום להגן על סימני המסחר שלהן בסין 

ועובדות יחד עם הרשויות להבטחת הבלעדיות שלהן 
 מלחמה בזיופים.במותגים שלהם ו

מסחר חייב להיות רשום כדי להנות  ככלל סימן
כפי  –מזכויות ואכיפה )בכפוף לחריגים מועטים ביותר 

שכבר פירטנו למעלה(. מרגע שסימן המסחר שלכם 
 ארבעה מסלולי אכיפה: יירשם בסין, יעמדו לרשותכם 

 מדינות אחרות, לישראל ו: בדומה לטיופיהאפיק הש
ל בעל במקרה של הפרת סימן מסחר רשום יכו

סעדים ולבקש בסין הסימן לפנות לבית המשפט 
להגנה על זכויותיו בסימן. החוק הסיני מעניק את כל 

כגון צוי  –, ובכלל זה סעדי קבע המוכריםהסעדים 
מניעה קבועים, צווי תפיסה והשמדה וכן פיצויים על 

 –יים נזקים )ריאליים או סטטוטוריים(, וסעדים זמנ
כגון צווי מניעה זמניים, צווי חיפוש ותפיסה, צווי 

שימור ראיות ועוד. ההליך המשפטי לרוב קצר יותר 
מבמדינות המערב )לבתי המשפט קצוב זמן שבו 

עליהם להשלים את ההליך( אך הפרוצדורה לעתים 
מבלבלת ורמת השקיפות בהחלטות לא אחידה. עם 

 טובההשופטים  רובזאת, רמתם המשפטית של 
תיקי קניין רוחני יש רקע ספציפי ים עמשוש אלהול

 .בתחום
 בעלי י: בשונה מהמצב בישראל, להאפיק המנהלת

סימני מסחר רשומים בסין יש אפיק אכיפה נוסף, 
פשוט ומהיר מהאפיק השיפוטי הרגיל. בעל סימן 

מסחר רשום שיש בידיו הוכחות להפרת סימן 
המסחר שלו בסין יכול לפנות למשרדי האכיפה 

שהקים משרד התעשיה והמסחר הסיני בפרובינציות 
מסמכים השונות, לספק פרטים על הסימן שלו ו

גיש תלונה כנגד המפר. ההפרה ולה המוכיחים את
למשרדי האכיפה הללו יש סמכות לחקור הפרות של 

סימני מסחר רשומים, להוציא צווי מניעה ולאכוף 
אותם באמצעות המשטרה ולהורות על צווים נוספים 

למניעת המשך ההפרה. סמכותם מוגבלת לעצירת 
נזקים ההפרה ואין להם סמכות לפסוק פיצויים על 

 New Balanceהמקרה של 

 עצמןתאימות את מעלולות להיכשל בהגנה על סימני מסחר בסין אם הן לא ביותר מנוסות גם החברות ה
ספורטיבית ה חברת ההנעלהבסין. כזה הוא המקרה של סימני מסחר  מערך ההגנה עלים של מאפיינים הייחודיל

כילה לעגן זכויות בסימן המסחר שלה בשפה הסינית ומצאה עצמה שאשר לא ה"New Balance ("NB ,)עת דהנו

 בתסבוכת רצינית.
 NBלתרגם את שם המותג שלה לסינית )מטעמים שיווקיים ברורים(. הבינה שעליה  NBכמו כל חברה זרה, גם 

( Balanceמזכיר את הצלילים של המלה שצירוף עם לסינית  New)שילוב של תרגום המלה " Xin Bailunשם "רה בחב

הסימן שם נר 2008-ב .שבחרה לה בהקדםסימן הסיני השכילה לרשום את הלא  NB-אלא ששלה.  בתור המותג הסיני

"Xin Bailun "ידי איש עסקים סיני בשם -כסימן מסחר עלZhou  .ביחס לביגוד, הנעלה וכובעיםNB  ניסתה בזמנו למנוע

היא הבעלים  NB-כתוצאה מכך, בעוד ש, אך לא הצליחה בהתנגדותה. Zhouשם -" עלXin Bailunאת רישום הסימן "

זאת לעשות -בכל NBלמרות כשלונה, בחרה  לא היה בבעלותה. "Xin Bailun" בסין, הסימן "New Balanceשל הסימן "

 זה לגבי מוצריה בסין(. סימןלעשות שימוש ב " )מן הסתם משום שכבר נערכה שיווקיתXin Bailunשימוש בסימן "

Zhou  הגיש תביעה נגדNB לבית המשפט בעיר גוואנגז'ו שבדרום סין. בית המשפט קבע ש-NB  מפרה את סימן

פיצויים בסך השווה  Zhou -" ולשלם לXin Bailunן "מ, הורה לה להפסיק את השימוש בסיZhouם של המסחר הרשו

מיליון דולרים ארה"ב(. לאור העובדה שרק  15-כ –מיליון יואנים  98למחצית רווחיה בתקופת ההפרה )סכום של 
שהיא  NBרישום סימן מסחר מקנה זכויות בסין ושימוש מוקדם אינו מקנה זכויות כלשהן, בית המשפט דחה את טענת 

 .2003" כבר משנת Xin Bailunעשתה שימוש בסימן "

את סכום באופן משמעותי טין לבית המשפט הגבוה בגואנגז'ו היא הצליחה להק NBבערעור שהגישה  סוף דבר:

פחות ממליון דולר ארה"ב( אך כשלה בנסיונה להפוך את  –מליון יואנים  5-)ל Zhou-להפיצוי שנגזר עליה לשלם 

או ) אחרסימן " בסין ועליה לבחור Xin Bailunעדיין אסור להשתמש בסימן " NB-ההחלטה העקרונית. מבחינה חוקית ל

 .(Zhou-לרכוש את הסימן ביוקר מ
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ף, ככל שהמפר מההפרה. בנוסכתוצאה שנגרמו 
חולק על הטענה שמעשיו מפרים את הזכויות בסימן 

 –באפשרותו לפנות לבית המשפט בבקשה לסעד 
 .הרגיללאפיק המשפטי  עוברדיוון הכזה במקרה 

 לרשויות בקשה להגיש : ניתן אפיק רשויות המכס
לרשימת  םר רשומסח ןסימ פתהוסלהמכס בסין 

ן. ברגע שהסימן נרשם אצל רשויות השל המעקב
המכס, הן מוסמכות לעצור משלוחים של מוצרים 

הנחשדים כמפרים את הזכויות בסימן המסחר 
הרשום גם במשלוחים היוצאים מסין וגם במשלוחים 
הנכנסים לסין. מעת שבעל הסימן קיבל התראה על 

ם. האפשרות המשלוח יש באפשרותו לנקוט בהליכי
( לעצור משלוחים ביציאה מסין )ולא רק בכניסה

הינה כלי חשוב למניעת זליגת מוצרים מזויפים 
 שיוצרו בסין לשווקים אחרים.

 הפרה מכוונת של סימן מסחר האפיק הפלילי  :
פי החוק הסיני, -רשום הינה עבירה פלילית על

ורשויות האכיפה עשויות לנקוט בהליכים פליליים 
מתאימים. אפיק זה שונה נגד מפרים במקרים כ

מאפיקים קודמים שהוזכרו שכן בעל הסימן הרשום 
יכול להתלונן בפני הרשויות על ההפרה ולבקש 

שיחלו בחקירה, אך ההחלטה האם לפתוח בחקירה 
הליך פלילי, כמו גם ניהולו, הינם בידי  וםזיול

הרשויות ולא בידי בעל הסימן. באופן דומה, במקרה 
מוצרים מסוימים החייבים רישום רגולטורי  של

)למשל מוצרים רפואיים( ניתן להתלונן על זיופים 
הן גם אצל הרשויות הרלוונטיות ובמקרים מתאימים 

 בהליכים כנגד המפרים. טונקלכות מוסמ
 

 אז מה חשוב לזכור?
 מספיק שחשבתם על סין לפעול מוקדם ככל שניתן .

לכו לרשום סימני מסחר. הצגתם בתערוכה או  –
 אתם כבר חשופים. –דיברתם עם מפיץ פוטנציאלי 

 באופן  ,לרשום סימנים חשובים באופן אסטרטגי
 שמאזן עלויות עם צרכים נוכחיים ועתידיים.

  גם באנגלית וגם בסיניתלרשום סימנים. 
  או מותג שם החברה לרשום בראש ובראשונה את

מותגי משנה )כגון שמות , ובמידת הצורך גם הבית
 של מוצרי מובילים או טכנולוגיות מפתח(

 בכל הסכם עם שותפים בסין יש התייחסות לוודא ש
)למי מותר מה  מפורשת לזכויותיכם בסימני המסחר

 רישום, שימוש, הרשאה לאחרים וכיו"ב(. –ומתי 
 שמכיר את מאפייני  חשוב להתייעץ עם איש מקצוע

ין ומצוי בתחום סימני מערכת המשפט המקומית בס
עולם הקניין הרוחני הוא עולם מורכב  –המסחר 

 לתיקון.וטעויות עולות ביוקר ולרוב קשות 
 

 אנחנו יכולים לעזור

Group8 Consultants Ltd.  הינה חברת ייעוץ לקניין

ומסייעת לחברות זרות  ,ןבסיוממוקדת רוחני הפועלת 
יצירת ערך בין ובהגנה על הקניין הרוחני שלהן בס

ידי זיו רוטנברג, -נוסדה על Group8. מנכסי קניין רוחני

איש מקצוע בעל שנים של ניסיון בתחום הקניין הרוחני 
בישראל ובסין המתמחה בבניית אסטרגיות קניין רוחני 

, עורך פטנטים Xiaohuan Qi-לחברות זרות וסיניות, ו

ומומחה לקניין רוחני בעל שנים של ניסיון בעבודה עם 
ובחברות בינלאומיות בסין. אנחנו יכולים לסייע לכם 

להבין איך המערכת בסין פועלת, לבחור את האמצעים 
הטובים ביותר להגנה על זכויותיכם, לנהל את המגעים 

עם עורכי סימני מסחר מקומיים ולייעץ לכם איך להגן 
זכויות הקניין הרוחני שלכם במגעים והסכמים עם על 

סוכנים, מפיצים, שותפים ומשקיעים בסין. אנחנו 
בירת סין, מכירים את השוק ואת  –יושבים בבייג'ינג 

חוקי הקניין הרוחני בסין, יודעים איך לשלב שיקולים 
עסקיים עם אילוצים חוקיים ויכולים לדבר אתכם בשפה 

 שלכם.

 

 

 ליצירת קשר:

 זיו רוטנברג, שותף מנהל

 3513 8100 133 86+טל: 

 ziv.rotenberg@group8consultants.comדוא"ל: 

 

 
 הצד הפרקטי

 למדינות מערביות( ויכול להסתכם בהשקעה של אלפים בודדים השוואה רישום סימן מסחר בסין אינו יקר )בוודאי ב
סימן בסוג אחד. עם זאת, העלויות עשויות להאמיר אם מגישים בקשות לרישום סימן בסוגים של יואנים סינים לרישום 

רבים ו/או בהתייחס למספר רב של סחורות או שירותים. בדומה למצב במדינות אחרות, ככל שישנם קשיים בהליך 
וספות הכרוכות בניהול הרישום )למשל השגות וסירוב של משרד סימני המסחר וערעורים על החלטתו( יהיו עלויות נ

 הליכים נוספים בפני הרשויות הרלוונטיות.
  .תהליך הרישום אורך כשנה מעת הגשת הבקשה לרישום הסימן ועד להשלמת הבחינה במשרד סימני המסחר הסיני

ך ( ויסיים את הליOffice Actionבשונה מהנוהג בישראל, משרד סימני המסחר הסיני לרוב אינו מוציא השגות ביניים )

 Trademark Review and-הבחינה בהחלטה על קבלת הסימן או דחייתו. במקרה של דחייה ניתן להגיש ערעור בפני ה

Adjudication Board  של משרד סימני המסחר הסיני. במקרה של דחיית הערעור ניתן להגיש תביעה מנהלתית בפני

 בתי המשפט לקניין רוחני.
 הישאר רשום. בדומה לישראל מדובר בחובת שימוש פאסיבית, דהיינו הרשויות ככלל סימן מסחר חייב בשימוש כדי ל

לא בודקות אם סימן רשום אכן נמצא בשימוש, אך כל אדם שסבור שסימן רשום לא היה בשימוש לתקופה של שלוש 
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לפו שנים רצופות יכול לבקש מחיקת הרישום מחמת חוסר שימוש. לכן, חשוב להשתמש בסימן במסחר בסין לפני שח
 שלוש שנים מיום רישומו )ולו שימוש מסחרי סמלי( כדי למנוע סכנת ביטול.

 ( חברות זרות חייבות להיעזר בסוכנות עורכי סימני מסחרtrademark agents מקומית )ידי משרד -מורשית על

ואינן יכולות לטפל ברישום הסימנים בסין בעצמן )דבר שבאופן כללי אינו מומלץ באף ני התעשיה והמסחר הסי
ין טוב ולוודא שלמי שיטפל בפועל ברישום הסימנים שלכם יש ניסיון מספיק, מדינה(. חשוב לבחור משרד בעל מוניט

שכן קל לעשות טעויות טכניות טפשיות שתיקונן עולה ביוקר. כן חשוב לוודא שמי שיטפל ברישום הסימנים עבורכם 
 לכם חיונית למניעת תקלות.מסוגל לתקשר באנגלית, שכן תקשורת טובה עם עורך סימני המסחר ש

  אם  –פטנטים ישראלי לצורך הגשת הבקשות לרישום סימני מסחר בסין -דין או עורכי-להיעזר גם במשרד עורכיאפשר
משתמשים בפרוטוקול מדריד להגשת בקשה בינלאומית. עם זאת, בשלב הבחינה עדיין ייתכן שיהיה צורך בקבלת 

יש לקחת בחשבון שמשרד ישראלי שאין לו  נוסף,ב סיוע ממשרד עורכי סימני מסחר מקומי בסין )במקרה של סירוב(.
 נוכחות בסין עלול להיות בעל הבנה מוגבלת לגבי המאפיינים היחודיים של המערכת הסינית.

 ם המוגשים למשרד סימני המסחר בסין חייבים להיות בשפה הסינית )אין אפשרות להגיש באנגלית(. לכן, כל המסמכי
אלא  –ככל שתספקו למשרד עורכי סימני המסחר שלכם בסין מסמכים באנגלית לצורך הרישום )זהו המצב השכיח 

והה( יש לקחת בחשבון שעורכי אם מישהו אצלכם או במשרד עוה"ד הישראלי שלכם מסוגל לכתוב בסינית בדרגה גב
דמי תרגום שיכולים כרוך בתשלום  תרגוםה .סימני המסחר הסינים יצטרכו לתרגם את כל המסמכים והנתונים לסינית

 במקרה של בקשות ארוכות שכוללות סחורות או שירותים רבים.כרת הצטבר לעלות ניל
  בקפידה  ,ת ולבחור אותו בזהירותמה יהיה סימן המסחר שלכם בסינילשאלה כאמור, יש לתת את הדעת מראש

מומלץ לרשום גם את הסימן באנגלית וגם את הסימן בסינית למניעת בעיות מסחריות ושיווקיות  .באופן אסטרטגיו
 כפי שמתואר למעלה(. New Balance)וראו ההסתבכות של 

  בקשות לרישום סימני מסחר בסיןלפני הגשת מומלץ לבצע חיפושים במאגר המידע של משרד סימני המסחר הסיני 
כדי לזהות סימנים רשומים של אחרים שעלולים להוות לפני תחילת שיווק בסין,  וגם – (Google)לא די בחיפוש 

מדי שנה )למעלה בסין המוגשות לרישום סימנים בקשות ורשומים . לאור הכמות האדירה של סימני מסחר מכשול
ושים שנעשו בשווקים אחרים ולא ניתן להניח שבגלל שלא נתקלתם במכשולים שנה(, לא די בחיפבמליון בקשות שני מ

 .להוות מכשול העלוליםסימנים שרשומים רק בסין שיהיו ייתכן בהחלט  –במדינות אחרות לא יהיו כאלה בסין 
 כאמור, לאור שיטת ה-First-to-file  הנהוגה בסין, מועד הגשת הבקשה לרישום סימן המסחר יכול להכריע את גורל

 הסימן. לכן, מומלץ לפעול להגשת בקשות לרישום סימני המסחר בסין בהקדם אפשרי.
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