כיצד יש להגיש בקשה לרישום פטנט?
מטרת רישום הפטנט הינה האפשרות להגן על המצאתו של ממציא.
להלן מדריך המפרט על הצעדים ,שלב-שלב ,שיש לבצע על מנת להגיש בקשה לרישום פטנט חדש.
אילו נתונים ומסמכים יש לצרף לבקשה לרישום פטנט?







שם המבקש ,כתובתו ומען רשמי למסירת מסמכים בישראל.
פירוט האמצאה – עותק אחד בנייר ועותק אחד במדיה ממוחשבת (ע"ג  CDוכד') .אם הפירוט
הוגש בשפה שאינה אנגלית או עברית ,יש לצרף תרגום מאושר נוטריונית עותק אחד בנייר ועותק
אחד במדיה ממוחשבת (ע"ג  CDוכד').
טופס בקשה בעותק אחד.
קבלה משרת התשלומים המקוון או שובר תשלום של רשות הפטנטים על תשלום אגרת בקשת
הרישום.
מכתב ובו פירוט המסמכים המצורפים וסכום האגרה ששולמה.
כיצד למלא את טופס הבקשה?







מלאו את הטופס באמצעות מכונת כתיבה או מדפסת ולא בכתב יד – מומלץ להיעזר במדריך
למילוי הטופס.
הקפידו שהאמצאה אינה נקראת בשם מסחרי ,תנו לה שם קצר ותמציתי.
הגישו בקשה רק בשם אנשים פרטיים או תאגיד משפטי ,כגון חברה או שותפות.
חתמו על הטופס .אם יש יותר ממבקש אחד – יחתמו כולם על טופס הבקשה.
ציינו מען בישראל למסירת הודעות.
אמצאות בנושא נשק ,תחמושת או ערך צבאי אחר:
תשומת לב ציבור המבקשים מופנית להוראות סעיף  89לחוק הפטנטים ,תשכ"ז,7891-
שזו לשונו:
"אזרח ישראל ,תושב קבוע בישראל ,או אדם אחר החייב בנאמנות למדינה ,לא יגיש
מחוץ לישראל בקשה למתן פטנט על אמצאה שנושאה הוא נשק ,תחמושת או שהיא
בעלת ערך צבאי אחר ,או על אמצאה שסעיף  59דן בה ,ולא יגרום ,במישרין או בעקיפין,
להגשת בקשה כאמור ,אלא באחת מאלה:
 .1קיבל על כך מראש היתר בכתב משר הבטחון;
 .2הגיש בישראל בקשה לגבי אותה אמצאה ,ומיום הגשת הבקשה עברו ששה חדשים ושר
הבטחון לא נתן לגביה צו לפי סעיף  ,59או שנתן צו אך כבר אין הוא בר-תוקף".
לאן שולחים את בקשת הרישום והמסמכים המצורפים?
את הבקשה בצירוף הטפסים והמסמכים המפורטים שולחים בדואר אל:
רחוב אגודת ספורט הפועל ,7
הגן הטכנולוגי ,בניין מס'  ,5ירושלים,
מיקוד 89857
בקשות שיישלחו בדואר אלקטרוני או בפקס לא יתקבלו.

איך משלמים לרשם הפטנטים?
אפשר לשלם בשתי דרכים:
 .7תשלום מקוון באמצעות שרת התשלומים  -את ספח הקבלה שיתקבל עם גמר התשלום,
צרפו למסמכים ולבקשה שאתם שולחים לרשות הפטנטים.
 .2תשלום בבנק הדואר באמצעות שובר תשלום  -לקבלת השובר פנו לרשות הפטנטים
בטלפון  22-5957999ובקשו שיישלח אליכם .הקפידו למלא את שמכם ,מספר תעודת
הזהות ופרטי הבקשה ששילמתם עבורה.
מהן ההנחיות להתכתבות עם רשות הפטנטים ולבקשת הארכה?






עליכם להשיב לכל הודעה של רשות הפטנטים עד המועד שנקבע בה.
ציינו את מספר הבקשה בכל פנייה לרשם הפטנטים בעניין הגשת הבקשה.
אם אינכם יכולים להשיב במועד ,עליכם לבקש הארכת מועד ולשלם את האגרה עבור כל חודש
פיגור.
הרשם רשאי לבקש נימוקים סבירים לפני שיאשר דחיית מועד.
אם לא תשיבו לבקשת הרשם במועד ולא תבקשו הארכה ,הרשם רשאי לסגור את התיק ולסרב
לקבל את בקשתכם ,בכפוף לתנאי חוזר הרשם .22522277
לשאלות בנושא בקשת רישום פטנט ,אנא פנו לעובדי רשות הפטנטים בטלפון .22-9591555
עובדי הרשות ישמחו להבהיר את ההוראות במדריך זה אבל הם אינם מוסמכים לתת הדרכה
מקצועית או ייעוץ משפטי.
לפירוט נוסף בנושא עיינו בחוק הפטנטים או באתר הרשות בכתובת:
http://index.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/Pages/default.aspx

