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לכבוד
אמיר בן חורין, עו"ד 
הפלי"ם 7, חיפה

amir@mbh-adv.co.il:אלקטרוני דואר באמצעות
א.ג.נ.

הנדון: בקשה לרישום סימן מסחר מס' 283574
                                       

הנני להודיעכם כי בתהליך קיבולה של הבקשה נפלה טעות ובהתאם לזאת מכתב זה מבטל 
את מכתב הקיבול אשר נשלח בתאריך 20.06.2017.

מבחינה נוספת של הסימן הננו סבורים כי הסימן המבוקש אינו ניתן לרישום לאור הוראות 
הסעיף 29 לפקודת סימני המסחר (נוסח חדש) תשל"ב - 1972 (נא ראו הוראות הפקודה) 

כיוון ש:

לגבי אותם שירותים/ שירותים  מאותו הגדר הוגשו בקשה דומות ומספרם 293813-814 .
    

*הליכי תחרות: אם הגישו מבקשים שונים בקשות נפרדות, להירשם כבעלי סימנים זהים או דומים, 
לגבי אותם טובים או הגדר טובים- רשאי הרשם שלא לרשם אף אחד מהם, עד שייקבעו זכויות 
מבקשי הרישום בהסכמה שבא עליה אישור הרשם. לפיכך על מבקשי הבקשות לבוא בדברים זה עם 

זה, על מנת להגיע לידי הסכם ביניהם, בדבר השימוש בסימנים ורישומם ולהגישו לרשם.
אם לא יוגש הסכם כזה, יוחלט זכות מי עדיפה על פי ראיות שיגיש כל צד להוכחת זכויותיו, ולאחר 

השמעת טענות הצדדים בבירור משותף.

הודעה דומה נשלחה היום לבעלי הבקשות הנ"ל.
סעיף 29 לפקודת סימני המסחר.

לצפייה בנסחי הסימנים/הבקשות הנזכרים לעיל ניתן להיכנס למאגר סימני המסחר בכתובת : 
http://www.trademarks.justice.gov.il

עמכם הסליחה.

על מנת להגיש את תשובתכם:

עו"ד, מבקשים שהם תאגיד או בעלי תעודה אלקטרונית - יגישו את תשובתם באמצעות המערכת  
המקוונת באתר המחלקה בכתובת: https://trademarksonline-sc.justice.gov.il/ , יש להיכנס 

למערכת זו עם כרטיס חכם ולפתוח פנייה מסוג "פניות בנוגע לבקשות שהוגשו", ולבחור את 
האופציה "המצאת תגובה לדוחות בחינה ולדרישות אחרות".

אדם פרטי שאין ברשותו כרטיס חכם- יגיש את תשובתו למחלקת סימני מסחר בדואר, לכתובת  
המצוינת מטה. 

אם ברצונכם לקבל את דוחות הבחינה כמו גם כל שאר ההתכתבויות מהמחלקה, באמצעות דואר 
אלקטרוני, יש לשלוח בקשה מתאימה לדוא"ל trademarks@justice.gov.il (טופס "בקשה לקבלת 
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מסמכים ממח' סימני מסחר בדוא"ל" מצוי באתר האינטרנט של המחלקה 
. (http://www.justice.gov.il/units/rashamHaptentim/units/trademarks

עליכם לענות על המכתב תוך 3 חודשים מתאריך מכתב זה. אם לא תנהגו לפי האמור לעיל תחשב 
הבקשה כבקשה שנזנחה ותיק הבקשה ייסגר (זאת בהתאם לתקנות 24 ו-25 לתקנות סימני המסחר, 
1940, כפי שהותקנו בתקנות סימני המסחר (תיקון) תשכ"ה 1965). פתוחה בפניכם אף הדרך 

להגיש בקשה מפורטת להשמעת טענותיך בפני הרשם.

   

לתשומת לבכם: כל חודש פיגור במתן תגובה או חלק ממנו, חייב בתשלום אגרה בסך 73.00 ₪ .

mailto:trademarks@justice.gov.il
http://www.justice.gov.il/units/rashamHaptentim/units/trademarks

	הנדון: בקשה לרישום סימן מסחר מס' 283574

