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י"ג חשון תשע"ו
 25אוקטובר 2115
סימוכין171-99-2115-115510 :
אל :ציבור המבקשים ,עורכי הפטנטים ועורכי הדין
מאת :אסא קלינג ,ראש רשות הפטנטים

הודעה

הנדון .1 :תקנות הפטנטים (נוהלי הרשות ,סדרי דין ,מסמכים ואגרות) (תיקון),
התשע"ה–5112
 .5תקנות הפטנטים (נוהלי הרשות ,סדרי דין ,מסמכים ואגרות) (תיקון מס' ,)5
התשע"ה5112-
 .1רשות הפטנטים שמחה להודיע על כי ביום  21באוקטובר  2115פורסמו בקובץ התקנות
 7552תקנות הפטנטים (נוהלי הרשות ,סדרי דין ,מסמכים ואגרות) (תיקון) ,התשע"ה–
( 2115להלן" :תיקון מס'  )"1ותקנות הפטנטים (נוהלי הרשות ,סדרי דין ,מסמכים
ואגרות) (תיקון מס'  ,)2התשע"ה( 2115-להלן" :תיקון מס' .)"2
 .2ככלל ,תחילתם של התיקונים  51ימים מיום פרסומם 51 ,בדצמבר ( 5112תשומת הלב
מופנית להחרגות לתחילה המצויינות בסעיפי התחילה בתקנות).
 .5תיקון מס'  2מסדיר את שיעורי האגרות שיש לשלם בגין בקשה להקדמת בחינה בהתאם
לסעיף 19א לחוק הפטנטים ,התשכ"ז – ( 1957להלן" :החוק") .תשומת לב הציבור מופנית
לכך שמיום כניסת תיקון מס'  2לתוקף האגרה בגין בחינה על אתר תורכב משתי אגרות.
האגרה הראשונה תשולם עם הגשת הבקשה לבחינה על אתר .האגרה השנייה תשולם
במידה שהבקשה לבחינה על אתר תאושר.
 .0תיקון מס'  1מסדיר ,בין היתר ,את הנושאים הבאים:
א.

אופן ההגשה האלקטרונית של בקשות לפטנט ,מסמכים והודעות לפי החוק
והתקנות באתר ההגשה של רשות הפטנטים וקביעת חובת הזדהות בעת ההגשה;

ב.

קבלת מסמכים בדואר אלקטרוני מרשות הפטנטים;
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ג.

בקשות ביניים בהליכי על ריב בפני הרשם ובפני הועדה לפיצויים ותמלוגים;

ד.

עדכון דרכי מסירת כתבי בי-דין בין צדדים להליכי על ריב;

ה.

הוראות לעניין צורת המסמכים בהגשה בנייר וביטול גיליון השער של בקשה
לפטנט;

ו.

אופן ההגשה של בקשות לתיקון פירוט במהלך הבחינה ולאחר קיבול בקשת
הפטנט;

ז.

ביטול דרישת החתימה על מסמכים ובקשות המוגשים לרשות לפי החוק
והתקנות;

ח.

הטלת חובת ההודעה בדבר תחילת התמחות בעריכת פטנטים על המאמן וקביעת
מועד למסירת ההודעה;

ט.

התאמת הליך ההשגה בפני הרשם על פעולת בוחן שאינה סירוב הבקשה לפטנט,
להליך ההשגה על סירוב;

י.

קביעת שיעור הנחה בגין אגרות הגשת בקשה וקיבול למוסדות להשכלה גבוהה
ולחברות למסחור טכנולוגיה של מוסדות אלה.

 .5על מנת להגיש באתר ההגשה מסמכים ,הודעות ובקשות הדורשים הזדהות באמצעות
כרטיס חכם יש להירשם כמשתמש ולקשר בין המשתמש לבין המשרד או החברה
המורשים לפעול בבקשה או בהליך .לשם כך יש:
א .למלא את הטבלה המצויה בקובץ האקסל המצוי באתר ההגשה בקישור
http://index.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/Units/patent/Pages/
 PatentWeb.aspxוהמצורף להודעה זו.
ב .לשלוח את הטבלה לאחר מילויה בצירוף מכתב מלווה החתום בחתימה
אלקטרונית מאושרת ובו יאשר החותם את נכונות תוכן הטבלה ,לכתובת
הדוא"ל.patentsonline@justice.gov.il :
ג .על ההודעות להגיע לרשות הפטנטים תוך שבועיים מיום פרסום הודעה זו.
הודעות שתגענה לאחר מכן יטופלו לאחר כניסת התקנות לתוקפן .תשומת הלב
כי משתמש שאינו רשום לא יוכל להגיש באתר ההגשה מסמכים ,הודעות
ובקשות הדורשות הזדהות.
הרשות תשלח את שם המשתמש והסיסמא למי שיירשם באופן זה.
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 .5למען הסר ספק ,גם משתמש שנרשם לאתר ההגשה של מחלקת סימני המסחר נדרש
למלא את הטבלה שבסעיף  5לעיל ולשלחה לרשות.
 .7הודעה המפרטת את ההתאמות הנדרשות בחוזרי הרשם ובהוראות העבודה של הרשות
לאור התיקונים ,תופץ לציבור בהמשך.
 .1על מנת לקבל מסמכים בדואר אלקטרוני מרשות הפטנטים יש למלא טופס בקשה מתאים
אותו ניתן יהיה להגיש באמצעות אתר ההגשה עם כניסת תיקון מס'  1לתוקף .טופס זה וכן
יתר הטפסים הרלבנטיים להגשה מקוונת מצויים באתר רשות הפטנטים בכתובת הבאה:
http://index.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/Units/patent/Pages/PatentWeb.aspx

 .9הרשות תקיים הדרכה לציבור על אופן העבודה המקוונת על פי התיקון בתקנות והשימוש
באתר ההגשה ,ביום  15.12.2115בין השעות  .12:11 – 9:51ההשתתפות הנה בכפוף
לרישום מראש באמצעות הודעת דואר אלקטרוני לגב' דבורה אמיר ,עוזרת לממונה על
הבוחנים ,בכתובת דואר אלקטרוני  .DevoraA@Justice.gov.ilנא לציין את שמות
המשתתפים.

ב ב ר כ ה,
אסא קלינג
ראש רשות הפטנטים
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רשומות

קובץ התקנות
ח' בחשוון התשע"ו

7562

 21באוקטובר 2015
עמוד

תקנות הפטנטים (נוהלי הרשות ,סדרי דין ,מסמכים ואגרות) (תיקון) ,התשע"ו60 . . . . . . . . . . . . . . .2015-
תקנות הפטנטים (נוהלי הרשות ,סדרי דין ,מסמכים ואגרות) (תיקון מס'  ,)2התשע"ו74 . . . . . . . . . .2015-

תקנות הפטנטים (נוהלי הרשות ,סדרי דין ,מסמכים ואגרות) (תיקון),
התשע"ו2015-

תיקון תקנה 1
והוספת תקנה 1א

  בתוקף סמכותי לפי סעיף  194לחוק הפטנטים ,התשכ"ז( 11967-להלן  -החוק) ,באישור
שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה ,21985-ובאישור ועדת החוקה חוק
ומשפט של הכנסת ,אני מתקינה תקנות אלה:
תקנה  1לתקנות הפטנטים (נוהלי הרשות ,סדרי דין ,מסמכים ואגרות) ,התשכ"ח31968-
	.1
(להלן  -התקנות העיקריות) ,תסומן "1א" ולפניה יבוא:
"הגדרות
בתקנות אלה -
.1
"אתר האינטרנט"  -כמשמעותו בסעיף 166א לחוק;
"אתר ההגשה"  -אתר האינטרנט של הרשות שבאמצעותו
מתבצעת ההגשה האלקטרונית לרשות;
"גוף ביטחוני"  -כל אחד מאלה:
( )1משרד הביטחון ויחידות הסמך של משרד הביטחון;
()2

צבא הגנה לישראל;

( )3יחידות ויחידות סמך של משרד ראש הממשלה,
שעיקר פעילותן בתחום ביטחון המדינה;
( )4מפעלי מערכת הביטחון כמשמעותם בסעיף 20
לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים ,התשנ"ח-
1998 ,4שאינם יחידות כאמור בפסקה ( ,)3ואשר שר
הביטחון הודיע עליהם לרשם הפטנטים;
( )5משטרת ישראל ,שירות בתי הסוהר והרשות
להגנה על עדים;
"הגשה בנייר"  -הגשת מסמך על ידי מסירתו ביד או על ידי
משלוחו בדואר;
5
"חומר מחשב"  -כהגדרתו בחוק המחשבים ,התשנ"ה1995- ;
"חלק הבקשה"  -כל אחד מאלה לפי המפורט בתקנה (20א):
()1

המבוא ותיאור האמצאה;

()2

תביעות;

()3

שרטוטים;

()4

רצפים גנטיים;

"טופס הגשה אלקטרונית"  -טופס אלקטרוני המשמש להגשה
אלקטרונית לרשות כפי שהוא מופיע במועד ההגשה
באתר ההגשה;
"פקודת הראיות"  -פקודת הראיות [נוסח חדש] ,התשל"א-
1971;6
1
2
3
4
5
6

60

ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;148התשע"א ,עמ' .196
ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"א ,עמ' .130
ק"ת התשכ"ח ,עמ'  ;1104התשע"ג ,עמ'  ;214התשע"ד ,עמ' .21
ס"ח התשנ"ח ,עמ'  ;348התשע"ד ,עמ' .815
ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;366התשע"ב ,עמ' .514
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,18עמ'  ;421ס"ח התשע"ב ,עמ' .511

קובץ התקנות  ,7562ח' בחשוון התשע"ו21.10.2015 ,

אלקטרונית,חתימה אלקטרונית,
כהגדרתה בחוק
חתימה
אלקטרונית" -
כהגדרתה בחוק
"תעודה
"תעודה אלקטרונית" -
התשס"א2001- ;7התשס"א2001-;7
שמתקיים:13בו האמור בתקנה :13
האמור בתקנה
בוובלבד
מאלה,
שמתקיים
ובלבד -אחד
"תצהיר"
"תצהיר"  -אחד מאלה,
()1

הראיות; 15לפקודת הראיות;
לפי סעיף
לפקודת
סעיף 15תצהיר
תצהיר לפי ()1

בדבר אמיתות הדברים
הדברים
בכתב
אמיתות
בדברהצהרה
תצהיר או
הצהרה בכתב
( )2תצהיר או ()2
לישראל ,והם ערוכים
ערוכים
מחוץ
שניתנווהם
לישראל,
מחוץבה,
שנכתבו
שנכתבו בה ,שניתנו
ישראלקונסולרי של ישראל
דיפלומטי או
קונסולרי של
בפני נציג
דיפלומטי או
וחתומים בפני נציגוחתומים
שהוסמך לקבלם לפי דין
אדםלפי דין
לקבלם
שהוסמךבפני
אדם לכך או
המוסמך
המוסמך לכך או בפני
המקום שבו ניתנו".המקום שבו ניתנו".
החלפת תקנה 2
החלפת תקנה
לתקנות העיקריות יבוא:
העיקריות יבוא:
במקום תקנה 2
במקום 2תקנה 2	.2לתקנות
	.2
"קבלת קהל ועיון
ועיון
"קבלת קהל
בימים א' עד ה' בשבוע
בשבוע
לציבור
פתוחיםעד ה'
בימים א'
יהיו
לציבור
הרשות
פתוחים
הרשות יהיומשרדי
.2
משרדי
.2
במסמכים
במסמכים
מנוחה ,ימי שבתון ,או
שבתון ,או
למעט ימי
מנוחה ,ימי
ימיל–,13:30
למעט8:30
השעות
ל–,13:30
בין השעות  8:30בין
האינטרנט שלא תהיה
באתרתהיה
הרשםשלא
האינטרנט
עליהם
באתר
שהודיע
ימיםהרשם
ימים שהודיע עליהם
המסמכיםלעיון כל המסמכים
שעות יעמדו
לעיון כל
ובאותן
יעמדו
שעותקהל,
ובאותןקבלת
בהם קבלת קהל ,בהם
ממסמך אלה ,חוץ ממסמך
או תקנות
חוץ
חוק
אלה,
על פי
תקנות
לעייןאובהם
שמותר חוק
שמותר לעיין בהם על פי
לעניין זה" ,ימי מנוחה"
מנוחה"
הרשות;
זה" ,ימי
לעבודת
זמןלעניין
הרשות;
לעבודתבאותו
הדרוש באותו זמן הדרוש
סדרי השלטון והמשפט,
והמשפט,
לפקודת
השלטון
סדרי 18א
לפקודתבסעיף
כמשמעותם
בסעיף 18א
 כמשמעותםשבתון"  -לפי חיקוק".
חיקוק".
לפיו"ימי
התש"ח1948-,8
התש"ח1948- ,8ו"ימי שבתון" -
בדוארתקנה 4
הועברה תיקון
תיקון תקנה 4
אלקטרוני,
ההודעהאלקטרוני,
"ואם בדואר
הועברה
ההודעהיבוא
"ואם בסופה
העיקריות,
בסופה יבוא
העיקריות,לתקנות
לתקנות בתקנה 4
בתקנה 	.3 4
	.3
האלקטרוני ,אלא אם כן
הדואראם כן
האלקטרוני ,אלא
נשלחה הודעת
הדואר
הודעתשבו
יחל ביום
נשלחה
(16ב) -
בתקנהשבו
יחל ביום
כאמור
כאמור בתקנה (16ב) -
ההודעה לא נמסרה".
נמסרה".
הרשם ,כי
ההודעה לא
להנחתכידעתו של
הוכח,הרשם,
הוכח ,להנחת דעתו של
תיקון תקנה 5
תיקון תקנה 5
לתקנות העיקריות -
העיקריות -
לתקנות בתקנה 5
בתקנה 	.4 5
	.4

"שתקנה 5א לא חלה
יבוא
סעיף 164
"לפי
המילים
"לפיאחרי
משנה (א),
בתקנת
( )1בתקנת משנה()1
חלה
לחוק"לא
"שתקנה 5א
יבוא
לחוק"
סעיף 164
המילים
(א) ,אחרי
עליה";
עליה";
משנה (ה) ו–(ו)  -בטלות.
( )2תקנות משנה ()2
תקנותבטלות.
(ה) ו–(ו) -
אחרי 5א
הוספת תקנה
לתקנות העיקריות יבוא:
העיקריות יבוא:
אחרי תקנה 5
תקנה 	.55לתקנות
	.5
"בקשת ביניים

הוספת תקנה 5א

אלא אם כן יש הוראה
הוראה
בכתב
כן יש
תוגש
ביניים אם
בכתב אלא
תוגשבקשת
ביניים כל
5א( .א)
בינייםכל בקשת
"בקשת (א)
5א.
אחרתהורה הרשם אחרת
או אם
הרשם
הורהאלה,
בתקנות
אחרת אם
אלה ,או
מפורשת
מפורשת אחרת בתקנות
"בקשת ביניים"  -בקשה
אלה,בקשה
ביניים" -
בתקנות
"בקשת
מסוימת;
בקשהאלה,
בתקנות
לעניין
לעניין בקשה מסוימת;
אלה עשר לתקנות אלה
לתקנותשנים
עשרלפי חלק
בהליך
חלקאושנים
לפי ריב
בהליך על
בהליך על ריב או בהליך
בקשה לתיקון פירוט
פירוט
ושאינה
לתיקון
עיקרי
בקשה
לסעד
ושאינה
בקשה
עיקרי
שאינה
שאינה בקשה לסעד
שתקנה  102חלה עליה.
שתקנה  102חלה עליה.
בבקשת ביניים המבקש -
(ב) בבקשת ביניים(ב)המבקש -
()1

האלה:את הפרטים האלה:
הפרטים יציין
()1
יציין את
להליך ומענם ,ואם הם
ואם הם
הצדדים
שמותומענם,
(א) להליך
(א) שמות הצדדים
שם באי כוחם ומענם;
ומענם;
מיוצגים -
מיוצגים  -שם באי כוחם
העניין ,הפטנט ,לפי העניין,
או בקשת
הפטנטלפי
מספרהפטנט,
(ב) בקשת
(ב) מספר הפטנט או
נושא ההליך;
נושא ההליך;
זיהויהמאפשר את זיהוי
אתבאופן
הבקשה
המאפשר
כותרת
(ג) באופן
(ג) כותרת הבקשה
הסעד המבוקש בה;הסעד המבוקש בה;

7
8

ס"ח התשס"א ,עמ'  ;210התש"ע ,עמ' .558
ע"ר התש"ח ,תוס' א' ,עמ' .1
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()2

יפרט את טיעוניו כולל אסמכתאות;

החלפת תקנה 8

	.6

( )3יצרף תצהיר לשם אימות העובדות המשמשות
יסוד לבקשה; תצהיר שלא צורף לבקשה בעת הגשתה,
לא יצורף לה אלא ברשות הרשם.
(ג) הוגשה בקשת ביניים ,ימציא המבקש עותק מהבקשה
לצדדים הנוגעים בדבר.
(ד) המשיב רשאי להשיב לבקשת ביניים בתוך עשרים ימים
מיום שהומצאה לו או בתוך מועד אחר שהורה לו הרשם; על
התשובה יחולו הוראות תקנות משנה (א) ו–(ב) והמשיב ימציא
עותק מהתשובה לצדדים הנוגעים בדבר.
(ה) המבקש רשאי להשיב לתשובת המשיב בתוך עשרה
ימים או בתוך מועד אחר שהורה לו הרשם ,ויחולו על
התשובה ,בשינויים המחויבים ,הוראות תקנות משנה (ג) ו–(ד).
(ו) לא תוגש תשובה נוספת מטעם המבקש או המשיב אלא
ברשות הרשם.
(ז) בקשת ביניים שהיא בקשה לשינוי מועד דיון ,בקשה
להארכת מועד או בקשה לתיקון פרוטוקול ,תכלול את עמדת
שאר הצדדים להליך בנוגע לבקשה כפי שנמסרה למבקש
לפי בירור שערך טרם הגשת הבקשה; לא נכללה עמדת שאר
הצדדים להליך ,יצוינו הנימוקים לכך.
(ח) הרשם רשאי להחליט בבקשת הביניים על יסוד הבקשה
בכתב והתשובות לפי תקנות משנה (ד) עד (ו) בלבד או ,אם
ראה צורך בכך ,לאחר חקירת המצהירים על תצהיריהם.
(ט) נדחתה בקשת ביניים וצד להליך הגיש מחדש את
אותה בקשה או בקשה דומה ,יציין בבקשה את פרטי הבקשה
הקודמת".
במקום תקנה  8לתקנות העיקריות יבוא:

הוספת תקנה 10א

	.7

"תשלום אגרה
(א) האגרות לפי תקנות אלה ישולמו על ידי הפקדה
.8
בחשבון הרשות המיועד לכך בבנק הדואר או באמצעות שרת
התשלומים הממשלתי; אישור על ביצוע התשלום יוגש לרשם
יחד עם הודעה בעניין שבעדו שולמה האגרה ,ואולם בהגשה
בהתאם לתקנה 11א לא יוגש אישור על ביצוע התשלום.
(ב) שילם אדם אגרה ליותר מעניין אחד ,יפרט בהודעה לפי
תקנת משנה (א) את העניינים שבעדם שולמה האגרה.
(ג) לעניין האגרות המנויות בתוספת השנייה ,יראו את מועד
קבלת ההודעה לפי תקנת משנה (א) ברשות יחד עם אישור על
ביצוע התשלום ,אם נדרש להגישו ,כמועד ביצוע התשלום".
לפני תקנה  11לתקנות העיקריות יבוא:
"הגשת מסמכים
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10א( .א) בקשה ,הודעה או מסמך אחר ,וכל עותק מהם המוגשים
לרשות ,יוגשו בנייר כאמור בתקנה  11או באתר ההגשה
כאמור בתקנות 11א עד 11ד ,בכפוף לתקנת משנה (ב).
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(א),מןאדם שהוא אחד מן
משנהאחד
בתקנתשהוא
(א) ,אדם
האמור
משנה
בתקנת אף
(ב) על אף האמור(ב) על
הודעות ומסמכים באתר
ומסמכים באתר
יגיש בקשות,
הודעות
להלן,
בקשות,
המפורטים
המפורטים להלן ,יגיש
ההגשה בלבד:
ההגשה בלבד:
ביטחוני; למעט גוף ביטחוני;
שהוא תאגיד,
למעט גוף
מבקש
תאגיד,
( )1מבקש שהוא ()1
שההגשהכל דין ,שההגשה
מורשה לפי
מקצוע דין,
בעל לפי כל
מורשה
( )2בעל מקצוע ()2
רישיונו ,למעט אם הוא
אם הוא
מקצועו או
רישיונו ,למעט
מתבצעתאובמסגרת
מתבצעת במסגרת מקצועו
לצורך אותה הגשה".
הגשה".
ביטחוני
אותה
לצורך גוף
מייצג גוף ביטחוני מייצג
החלפת תקנה 11
החלפת תקנה
לתקנות העיקריות יבוא:
העיקריות יבוא:
במקום תקנה 11
במקום11תקנה 11	.8לתקנות
	.8
(א)המוגשים
"מסמכים
עותק מהם המוגשים
המוגשים
מהםאחר ,וכל
מסמך
עותק
הודעה או
בקשה,אחר ,וכל
הודעה(א)או מסמך
בקשה.11 ,
"מסמכים המוגשים .11
בנייר
בנייר
בנייר לרשות  -בנייר לרשות -
כהים ובלתי ניתנים
ניתנים
בצבעים
ובלתי
כהיםאו
בצבעים בדיו
או יודפסו
( )1יודפסו בדיו ()1
להימחות;
להימחות;
נייר לבן בגודל A4
גיליונות A4
ניירגבילבן בגודל
גיליונות על
( )2יהיו על גבי( )2יהיו
ס"מ ,גובה  29.7 -ס"מ);
2129.7ס"מ);
(רוחב -
(רוחב  21 -ס"מ ,גובה -
ס"מ לפחות בראש כל
בראש כל
שוליים של 5
ס"מ לפחות
יהיו 5בעלי
שוליים של
( )3יהיו בעלי ()3
גיליון הכתוב עברית
עברית
לימינו של
ס"מהכתוב
גיליון
של 3שלעד 4
לימינו
גיליון,
גיליון ,של  3עד  4ס"מ
הכתוב אנגלית ,ושל 3
ושל 3
גיליון
אנגלית,
ולשמאלו של
גיליון הכתוב
ערבית
או ערבית ולשמאלואושל
לפחות בסוף כל שורה;
שורה;
ס"מ
ס"מ לפחות בסוף כל
( )4יודפסו בצדו ()4
האחד של הגיליון בלבד;
בצדו בלבד;
הגיליון
יודפסו
האחד של

()5

ימוספרו ,אם ()5
אחד; יותר מגיליון אחד;
כוללים
מגיליון
אם הם
יותר
ימוספרו,
הם כוללים

בקשתאו של מספר בקשת
מספרהפטנט
ציוןאושלשלמספר
הפטנט
יכללו
( )6יכללו ציון של()6מספר
שלבראש כל גיליון של
המסמך
מתייחס גיליון
שאליהםבראש כל
הפטנטהמסמך
הפטנט שאליהם מתייחס
הנלווים אליו כשהם
כשהם
והמסמכים
הנלווים אליו
למעט פירוט
והמסמכים
המסמך,
המסמך ,למעט פירוט
ובמרכז חלקו העליון של
העליון של
לרשות,
לראשונהחלקו
לרשות ,ובמרכז
מוגשים לראשונה מוגשים
המסמך יצוין נושאו;
נושאו;
הראשון של
המסמך יצוין
הגיליון הראשון שלהגיליון
בלבד; בנושא אחד בלבד;
אחד יהיו
( )7יהיו בנושא ()7
שלאם הוא חליפו של
שלו
חליפו
הואגיליון
אם כל
בראש
יצויןשלו
( )8גיליון
( )8יצוין בראש כל
מסמך שהוגש לפני כן.
מסמך שהוגש לפני כן.
מסמך בנייר בהליך על
בהליך על
הודעה או
בקשה ,בנייר
או מסמך
הגשת
הודעה
בקשה,לצד
(ב) לצד הגשת (ב)
ובהליך לפי פרק שנים
ו–150שנים
לפי פרק
תקנות 46
לפיובהליך
ו–150
בהליכים
תקנות 46
ריב ,בהליכים לפי ריב,
לאחסוןעל גבי התקן לאחסון
שלהם גם
עותקהתקן
על גבי
אלה,גםיוגש
שלהם
לתקנות
עשר עותק
עשר לתקנות אלה ,יוגש
להוראות תקנת משנה (ג).
משנה (ג).
בהתאם
מחשב ,תקנת
להוראות
חומר
חומר מחשב ,בהתאם
בקשהאחר ,למעט בקשה
ומסמך
למעט
הודעה
בקשה,אחר,
בהגשתומסמך
בקשה ,הודעה
(ג)
(ג) בהגשת
חומר מחשב הנעשית
הנעשית
לאחסון
מחשב
המשמש
התקןחומר
לאחסון
המשמש גבי
לפטנט ,על
לפטנט ,על גבי התקן
בנייר לפי תקנות אלה -
הגשהאלה -
לצדתקנות
לצד הגשה בנייר לפי
התקןהגשה על גבי התקן
לעניין
הרשםגבי
הגשה על
הוראות
לעניין
יחולו
הרשם
( )1יחולו הוראות()1
לפימכוח סמכותו לפי
מחשב
סמכותו
מכוחחומר
לאחסון
מחשב
המשמש
המשמש לאחסון חומר
בשינויים המחויבים;
המחויבים;
(11א) לחוק,
בשינויים
סעיף (11א) לחוק ,סעיף
המסמךהבקשה או המסמך
ההודעה,
הגשתאו
הבקשה
כמועד
ההודעה,
הגשת יראו
( )2יראו כמועד ()2
או מועד הגשתם על
בנייר על
הגשתם
הגשתם
מועדמועד
בנייר או
הגשתם את
כאמור את מועד כאמור
מביניהם; המאוחר מביניהם;
גבי ההתקן,
גבי ההתקן ,המאוחר
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הוספת תקנות
11א עד 11ד

	.9

( )3על בקשה ,הודעה או מסמך המוגשים בנייר לא
יחולו הוראות תקנת משנה (א)(.)4
(ד) המגיש בקשה ,הודעה או מסמך בנייר רשאי להגישם
באמצעות פקסימיליה; בהגשה כאמור לא יחולו תקנות
משנה (א)( )1עד ( )4ו–(ב).
(ה) בהגשה בנייר של מסמך שהוא שרטוט ,תצהיר או מסמך
רשמי שנתנה רשות מרשויות המדינה או רשות של מדינת
חוץ לא תחול תקנת משנה (א)".
אחרי תקנה  11לתקנות העיקריות יבוא:
"הגשת מסמכים
באתר ההגשה

דרישת הזדהות

11א( .א) בקשה לרישום פטנט המוגשת באתר ההגשה ,תוגש
לרשם באמצעות טופס הגשה אלקטרונית ויצורפו אליו קבצים
הכוללים את חלקי הבקשה ,לפי העניין.
(ב) בקשה ,הודעה או מסמך אחר שיש או שמותר להגישם
לרשם ,ניתן להגישם באתר ההגשה.
(ג) על בקשות ,הודעות ומסמכים אחרים המוגשים באתר
ההגשה לפי תקנות אלה ,יחולו הוראות הרשם לעניין הגשה
על גבי התקן המשמש לאחסון חומר מחשב ,מכוח סמכותו
לפי סעיף (11א) לחוק ,בשינויים המחויבים.
(ד) במסמך המוגש באתר ההגשה ,לא תהיה קישורית
( )Hyper Linkלמידע בתוך המסמך או מחוצה לו ,ואולם
רשאי המגיש לכלול במסמך קישורית לצורך הפניה מתוכן
עניינים ,אם קיים ,לסעיפים הנוגעים לעניין בגוף המסמך
או לצורך הפניה ,אם קיימת ,במלל של המסמך לסעיפים
הנוגעים לעניין בגוף המסמך.
(ה) מסמך המוגש באתר ההגשה והמכיל מידע טקסטואלי
יוכן באמצעות תוכנה המאפשרת ביצוע חיפוש טקסטואלי
בשפה שבה נכתב המסמך ,כגון בתוכנה המשמשת ליצירת
קבצים בפורמט )PDF (Portable Document Format
טקסטואלי; מסמך המכיל רק מידע שאינו טקסטואלי ,ניתן
להגישו גם בפורמט  PDFשאינו טקסטואלי.
11ב( .א) המגיש כל בקשה ,הודעה או מסמך אחר המוגשים
כאמור בתקנה 11א(ב) ,יזדהה באמצעות תעודה אלקטרונית.
(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על מגיש בקשה,
הודעה או מסמך מן המנויים להלן:
( )1הודעה לפי סעיף  6לחוק;
( )2מסמכים המוגשים לפי סעיף (18ב)( )3לחוק בידי
אדם שאינו המבקש;
( )3בקשה לבחינה על אתר המוגשת לפי סעיף 19א(ג)
לחוק בידי אדם שאינו המבקש;
( )4הודעת התנגדות לצו הארכה או לתקופת תוקפו
לפי סעיף 64ו לחוק;
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תקופתאו לשינוי תקופת
לשינויהארכה
לביטול צו
הארכה או
( )5צו בקשה
( )5בקשה לביטול
לפי סעיף 64יא לחוק;
לחוק;
תוקפו
תוקפו לפי סעיף 64יא
(73ג)פטנט לפי סעיף (73ג)
לביטול
לפיאוסעיף
למחיקה
לביטול פטנט
התנגדות
למחיקה או
()6
( )6התנגדות
לחוק;
לחוק;
סעיף (170א) לחוק בידי
לפיבידי
לחוק
המוגשת
תיקון (170א)
לפי סעיף
בקשת
המוגשת
( )7בקשת תיקון ()7
המבקש או בעל הפטנט;
הפטנט;
שאינו
אדם בעל
אדם שאינו המבקש או
לפי סעיף (170ג) לחוק;
לחוק;
תיקון
(170ג)
לבקשת
התנגדות סעיף
לבקשת תיקון לפי
( )8התנגדות
()8
()9

התנגדות לפי תקנה ;57
תקנה ;57
הודעת
התנגדות לפי
הודעת
()9

הממציא לפי תקנה ;78
תקנה ;78
לציון שם
הממציא לפי
שם דרישה
( )10דרישה לציון ()10
לפישם הממציא לפי
לציון
הממציא
לדרישה
התנגדותשם
לדרישה לציון
( )11התנגדות ()11
תקנה ;81
תקנה ;81
;92תוקף לפי תקנה ;92
להחזר
התנגדותתקנה
הודעתתוקף לפי
( )12להחזר
( )12הודעת התנגדות
לתיקון;98פירוט לפי תקנה ;98
התנגדותתקנה
הודעתפירוט לפי
( )13לתיקון
( )13הודעת התנגדות
( )14בקשה לביטול()14
תקנה  103המוגשת בידי
המוגשת בידי
103פטנט לפי
לביטול
בקשהתקנה
פטנט לפי
הפטנט;שאינו בעל הפטנט;
אדם שאינו בעל אדם
( )15בקשה לרישיון()15
כפייה לפי תקנה ;117
לרישיון;117
לפי תקנה
בקשה
כפייה
בקשה לרישיון כפייה
כפייה
להליך
לרישיון
הצטרפות
הודעתבקשה
הצטרפות להליך
()16
( )16הודעת
לפי תקנה ;119
לפי תקנה ;119
פיצויים לענייני פיצויים
לענייני הוועדה
הוועדהלהכרעת
להכרעת בקשה
()17
( )17בקשה
ותמלוגים לפי תקנה ;172
ותמלוגים לפי תקנה ;172
לבקשה להכרעת הוועדה
174הוועדה
להכרעת
לפי תקנה
לבקשה
תשובה
תקנה 174
( )18תשובה לפי ()18
ותמלוגים; פיצויים ותמלוגים;
לענייני פיצויים לענייני
המוגשתתקנה  187המוגשת
להליך לפי
הצטרפות187
בקשתלפי תקנה
( )19להליך
( )19בקשת הצטרפות
בהליך; או המשיב בהליך;
המשיבהמבקש
אדם שאינו
המבקש או
בידי אדם שאינו בידי
בשאלת אמצאת שירות
הרשםשירות
אמצאת
להכרעת
בקשהבשאלת
()20הרשם
( )20בקשה להכרעת
לפי תקנה ;195
לפי תקנה ;195
לבקשה להכרעת הרשם
 196הרשם
להכרעת
לבקשה תקנה
תשובה לפי
תקנה 196
( )21תשובה לפי ()21
בשאלת אמצאת שירות;
בשאלת אמצאת שירות;
אחר המוגשים בהתאם
בהתאם
מסמך
המוגשים
הודעה או
בקשה,אחר
או מסמך
( )22בקשה ,הודעה()22
העשירי לתקנות אלה,
אלה,
החלק
לתקנות
לחוק או
העשירי
פרק ט'
החלק
להוראות
להוראות פרק ט' לחוק או
כאמור בתקנה (136א;)1
(136א;)1
המאמן
בתקנה
כאמורמאת
תעודה
המאמן
למעט תעודה מאתלמעט
צורף להן מסמך נוסף.
נוסף.
שלא
מסמך
אגרות
תשלומילהן
()23שלא צורף
( )23תשלומי אגרות
קליטת מסמכים

מסמכים
אחר באתר ההגשה,
ההגשה,
או מסמך
באתר
הודעה
בקשה,אחר
בהגשת מסמך
(א)הודעה או
בקשה,
בהגשת11ג.
קליטת (א)
11ג.
נקלטו באתר ההגשה
ההגשה
באתרשבו
נקלטובמועד
כמוגשים
אותם שבו
יראובמועד
יראו אותם כמוגשים
הרשות לכתובת דואר
דואר
שתשלח
לכתובת
קליטתם
עלהרשות
שתשלח
להודעה
קליטתם
בהתאם להודעה עלבהתאם
בעת ההגשה; נדחתה
נדחתה
למטרה זו
המגישההגשה;
שמסרזו בעת
למטרה
אלקטרוני
אלקטרוני שמסר המגיש
כאמור ,תשלח הרשות
הרשות
מסמך
תשלח
הודעה או
בקשהכאמור,
שלמסמך
קליטתם או
קליטתם של בקשה הודעה
דחייתםהודעה על דחייתם
האמורה
האלקטרוני על
האמורה הודעה
האלקטרוניהדואר
לכתובת הדואר לכתובת
בציון סיבת הדחייה.
בציון סיבת הדחייה.
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(ב) בהגשת מסמך באתר ההגשה ,המסמך לא ייקלט ולא
ייחשב כמוגש ,אלא אם כן עבר בהצלחה בדיקת קבלה ברמה
הטכנית; מסמך שלא עבר בהצלחה את בדיקת הקבלה לא
תתאפשר הגשתו.
(ג) בקשה המוגשת באתר ההגשה ,שלא צוין בה שם המבקש,
שלא שולמה בעבורה אגרת הגשה או שלא צורף אליה חלק
הבקשה שהוא תיאור האמצאה ,לא תיקלט באתר ההגשה ולא
תישלח לגביה הודעה כאמור בתקנת משנה 11ג(א) ,ואולם יוצג
באתר ההגשה חיווי אוטומטי כי לא מולאו פרטים אלה.
11ד( .א) אם צפויה או יש תקלה באתר ההגשה ,יפרסם הרשם
הודעה באתר האינטרנט שיצוין בה מועד תחילת התקלה
ומועד סיומה אם הוא ידוע לרשם .לא היה ידוע מועד סיום
התקלה בזמן פרסום ההודעה כאמור או שהשתנה מועד
תחילת התקלה או סיומה  -יפרסם הרשם באתר האינטרנט
הודעה נוספת ובה יצוין מועד סיום התקלה או המועד
המעודכן ,לפי העניין (להלן  -הודעה נוספת).
(ב) פרסם הרשם הודעה כאמור ,לרבות הודעה נוספת ,יחולו
הוראות אלה על מגיש בקשה ,הודעה או מסמך (בתקנה זו -
מסמך):
( )1לגבי תקלה המסתיימת לפני המועד האחרון
להגשת מסמך (להלן  -המועד האחרון)  -על אף
האמור בתקנה 10א(ב) ,רשאי המגיש להגיש את
המסמך בהגשה בנייר כאמור בתקנה  ,11מיום תחילת
התקלה לפי ההודעה עד שני ימי עסקים לאחר יום
סיום התקלה בפועל או שני ימי עסקים לאחר יום
פרסום הודעה או הודעה נוספת על סיום התקלה,
המאוחר מביניהם;
( )2לגבי תקלה המתקיימת במועד האחרון  -על
אף האמור בתקנה 10א(ב) ,רשאי המגיש להגיש את
המסמך בהגשה בנייר כאמור בתקנה  11או באתר
ההגשה ,עד  2ימי עסקים לאחר המועד האחרון ,ויראו
את המסמך כאילו הוגש במועד האחרון והמגיש לא
יחויב בעד ההגשה בתשלום אגרת הארכה כאמור
בפרט  9לתוספת השנייה.
אין בהודעה נוספת כדי לפגוע בתוקפה של הגשה
(ג)
שנעשתה לפי תקנת משנה (ב) על סמך הודעה קודמת.
(ד) לא מתאפשרת הגשת מסמך באתר ההגשה במועד
האחרון ,בין אם בשל כך שכשלה ההגשה באתר ההגשה ולא
פרסמה הרשות הודעה על תקלה ובין אם בשל תקלה במחשבי
המגיש המונעת את האפשרות של הגשה באתר ההגשה ואינה
ניתנת לתיקון באותו היום ,תחול על הגשת המסמך תקנת
משנה (ב)( ,)2ובלבד שיצורף למסמך המוגש תצהיר המפרט את
ניסיון ההגשה ואת הנסיבות שהובילו לאי–ההגשה במועד".

קובץ התקנות  ,7562ח' בחשוון התשע"ו21.10.2015 ,

ביטול תקנה
בטלה.העיקריות  -בטלה.
לתקנות
העיקריות -
לתקנות תקנה 12
תקנה	.10 1212
	.10

ביטול תקנה 12

תיקון תקנה 13
(א)( ,ב) ו–(ד)  -בטלות.
בטלות.
משנה
ו–(ד) -
תקנות
העיקריות(,ב)
לתקנותמשנה (א),
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()1

אחרי תקנת ()1
תקנת משנה (א) יבוא:
אחרי
יבוא:
משנה (א)

()2

לרשות ,למעט המסמך
שהגיש
מסמך
שהגישעותק
מסמךהמוסר
על ריב,
להליך
"(א)1ריב ,צד
המסמך
למעט
לרשות,
עותק
המוסר
"(א )1צד להליך על
רשאי לשלחו לכתובת
(א),
משנה
בתקנת
כאמור
בהליך
אחר
לצד
,
ך
בהלי
הראשון
הראשון בהליך ,לצד אחר בהליך כאמור בתקנת משנה (א) ,רשאי לשלחו לכתובת
שלח הצד המגיש את
אםלפי
שנמסרה
האלקטרוני
הדואר האלקטרוני הדואר
נמסרה; את
אם המגיש
(16ב),הצד
תקנהשלח
נמסרה;
תקנה (16ב),
שנמסרה לפי
לנמען בטלפון ,בתוך 24
בטלפון,יודיע
לנמעןכאמור,
אלקטרוני
המסמך
בדוארעותק
המסמך את
בתוך 24
בדואריודיע
כאמור,
אלקטרוני
המסמך את עותק המסמך
המסמךהמסמך וכי המסמך
את עותק
אתבדואר
אלקטרוני לו
המשלוח ,כי שלח
שעות
אלקטרוניוכי
עותק המסמך
משעתלו בדואר
כי שלח
שעות משעת המשלוח,
שתכלול את פרטי המסמך,
הטלפונית,ההודעה
תרשומת על
עלויערוך
לרשם,
הוגש לרשם ,ויערוךהוגש
הטלפונית,המסמך,
שתכלול את פרטי
ההודעה
תרשומת
אישר הצד האחר את
ואולם
ההודעה,
נמסרה
שלו
של האדם
שלוושמו
השיחה
אםאת
האחר
הצד
אם אישר
ואולם
ההודעה,
נמסרה
זמן השיחה ושמו שלזמןהאדם
להודיעו בטלפון כאמור.
חייב
המגיש
חייבאין הצד
המגישחוזר,
אלקטרוני
המסמך
קבלת המסמך בדוארקבלת
כאמור.
בטלפון
להודיעו
בדוארהצד
חוזר ,אין
אלקטרוני
לרשות ,למעט המסמך
שהגיש
מסמך
עותק
המוסר
ריב,
על
להליך
צד
(א )2צד להליך על(א)2
ריב ,המוסר עותק מסמך שהגיש לרשות ,למעט המסמך
רשאי לשלחו למספר
(א),
משנה
בתקנת
כאמור
בהליך
אחר
לצד
בהליך,
הראשון
הראשון בהליך ,לצד אחר בהליך כאמור בתקנת משנה (א) ,רשאי לשלחו למספר
המסמךהמגיש את המסמך
שלח הצד
(16א),
שנמסראםלפי
נמסר; את
אםהמגיש
הצד
תקנהשלח
נמסר;
הפקסימיליה (16א),
הפקסימיליה שנמסר לפי תקנה
בטלפון ,בתוך  24שעות
לנמען
יודיע
,
ר
כאמו
בפקסימיליה
המסמך
את עותק המסמך את עותק
כאמור ,יודיע לנמען בטלפון ,בתוך  24שעות
בפקסימיליה
המסמך וכי המסמך הוגש
עותק
את
בפקסימיליה
לו
שלח
כי
המשלוח,
משעת לו בפקסימיליה את עותק המסמך וכי המסמך הוגש
משעת המשלוח ,כי שלח
את פרטי המסמך ,זמן
הטלפונית,ההודעה
תרשומת על
לרשם,עלויערוך
שתכלולזמן
הטלפונית ,המסמך,
שתכלול את פרטי
ההודעה
לרשם ,ויערוך תרשומת
שלו נמסרה ההודעה.
האדם
של
ושמו
השיחה
השיחה ושמו של האדם שלו נמסרה ההודעה.
(א )3צד להליך על ריב ,שהגיש מסמך לרשות באמצעות אתר ההגשה,
(א )3צד להליך על ריב ,שהגיש מסמך לרשות באמצעות אתר ההגשה,
בפקסימיליה או במסירה ביד ,ימסרו לצד אחר בהליך בדואר אלקטרוני כאמור
בפקסימיליה או במסירה ביד ,ימסרו לצד אחר בהליך בדואר אלקטרוני כאמור
בתקנת משנה (א ,)1בפקסימיליה כאמור בתקנת משנה (א )2או במסירה ביד.
בתקנת משנה (א ,)1בפקסימיליה כאמור בתקנת משנה (א )2או במסירה ביד.
(א )4עותק מסמך שנמסר לפי תקנות משנה (א )1או (א ,)2ביום ו' ,ביום מנוחה,
מנוחה,
אותו ו',
יראו ביום
(,17:00א,)2
(א )1או
משנה
תקנות
שנמסר לפי
ביום החול שלאחריו;".
ביוםנמסר
כאילו
השעה
לאחר
שבתון או
(א )4עותק מסמך ביום
ביום שבתון או לאחר השעה  ,17:00יראו אותו כאילו נמסר ביום החול שלאחריו;".
( )2בתקנת משנה (ג) -
בתקנת משנה (ג) ( -א) במקום "עתקים" יבוא "עותק";
"עותק";
"עתקים" יבוא
(א) במקום
"מסרם" יבוא "מסרו";
במקום
(ב)
"מסרו";
(ג) יבוא
(ב) במקום "מסרם"
"נמסרו העותקים" יבוא "נמסר העותק";
במקום

(ג)

(ד)
החלפת תקנה 16

	.14

העותק";
"נמסר
במקום יבוא
במקום "נמסרו(ד)העותקים"
יבוא "מסירה בדואר".
לדואר"
"מסירה
בדואר".
"מסירה
לדואר" יבוא
יבוא:
העיקריות
לתקנות
"מסירהתקנה 16
במקום במקום

	.14

החלפת תקנה 16
לתקנותלמסירת
במקום תקנה " 16מען
יבוא( :א) המגיש מסמך לרשות והוא עדיין לא הגיש מסמך לרשות
העיקריות .16
מסמכים
"מען למסירת
בישראללרשות
הגיש מסמך
יודיע לא
והוא עדיין
למסירת מסמכים ,הכולל
על מען
לרשותעניין,
( .16א) המגיש מסמך באותו
מסמכים
הכולל
מסמכים,
למסירת
שםבישראל
אתמען
באותו עניין ,יודיע על
הבית ומספר המיקוד,
מספר
הרחוב,
היישוב ,שם
הבית ומספר
מספר
הרחוב,
את שם היישוב ,שם
המיקוד,מספר תיבת הדואר
והפקסימיליה או
הטלפון
מספרי
ולרבות
שםהדואר
תיבת
ישנם;מספר
והפקסימיליה או
ולרבות מספרי הטלפון
לרחוב או מספר לבית -
בהעדר
באותו מען ,אם
שם לרחוב או מספר לבית -
באותו מען ,אם ישנם;
בהעדראחר.
סימן זיהוי
סימן זיהוי אחר.
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(ב) נוסף על המען כאמור בתקנת משנה (א) ,מגיש המסמך
רשאי למסור גם כתובת דואר אלקטרוני ,אם הוא מעוניין
לקבל בדרך זו מסמכים מהרשות ומצד להליך על ריב לפי
תקנה (15א ,)1למעט תעודת רישום והעתק מאושר שלה; קבלת
מסמכים בדואר אלקטרוני כאמור טעונה הסכמה מפורשת של
המגיש ,ואם ניתנה הסכמה מפורשת כאמור ,תהיה ההסכמה
תקפה לגבי כל המסמכים שיישלחו לאותו מגיש.
(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב) תשלח הרשות העתק
מאושר ,בנייר ,של פירוט הבקשה והשרטוטים שנלוו לו ,אם
ביקש מבקש הפטנט לקבלו בנייר.
(ד) מען כאמור בתקנת משנה (א) ,יראוהו כמען לעניין כל
חובה או רשות למסור לנמען מסמכים לפי החוק או תקנות
אלה ,אך אם נמסרה כתובת דואר אלקטרוני לפי תקנת
משנה (ב) ,רשאים הרשות וצד להליך על ריב למסור לנמען
מסמכים באמצעותה ,בכפוף לאמור בתקנת משנה (ב) ובתקנה
(15א ,)1לפי העניין.
(ה) הודעה שנשלחה מהרשות בדואר אלקטרוני כאמור
בתקנת משנה (ב) ,יראוה כהודעה שנמסרה לנמען ביום
ובשעת השליחה כפי שמופיעים בשעון פנימי שבמערכת
המחשוב של הרשות המכוילת על פי כללים מקובלים ,אלא
אם כן הוכח אחרת.
(ו) נתן אדם הרשאה לפי תקנה  ,17יראו את מענו של
המורשה כמען למסירת מסמכים למרשה ,כל עוד ההרשאה
בתוקפה וכל עוד המרשה או המורשה לא הודיעו לרשות
אחרת; הוראות תקנה זו יחולו גם על מען המורשה או מען
אחר שנמסר ,ורשאי המורשה להודיע על כתובת דואר
אלקטרוני כאמור בתקנת משנה (ב) לגבי כל הבקשות לפטנט
וההליכים שמבקשיהם מיוצגים בהם על ידו".
בתקנה  19לתקנות העיקריות -

תיקון תקנה 19

	.15

תיקון תקנה 20

	.16
 	.17בתקנה  21לתקנות העיקריות -

( )1בתקנת משנה (א) ,במקום "בקשה לפטנט ,לרבות בקשה לפטנט מוסף" יבוא "בקשה
לפטנט המוגשת בנייר ,לרבות בקשה לפטנט מוסף";
( )2אחרי תקנת משנה (ב) יבוא:

תיקון תקנה 21
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"(ג) בקשה לפטנט המוגשת באתר ההגשה כאמור בתקנה 11א(א) ,תכלול פירוט
כאמור בתקנה  ,20וכן אגרת הגשה כמפורט בפרטים  1עד  3בתוספת השנייה ,לפי
העניין; הוגשה בקשה לפטנט באתר ההגשה ,יראוה כהגשת עותק של הבקשה
על גבי התקן המשמש לאחסון חומר מחשב ,כאמור בסעיף  11לחוק".
בתקנה  20לתקנות העיקריות ,תקנת משנה (ב)  -בטלה.
()1

תקנות משנה (א) ו–(ב)  -בטלות;

()2

בתקנת משנה (ג) ,המילים "את שם המבקש"  -יימחקו;

()3

תקנת משנה (ד)  -בטלה;
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לכן" -
קודם
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()2

האלקטרונית ,לפי העניין".
"או את טופס
טופס יבוא
"או(ב),אתבסופה
משנה
בתקנת משנה()2
ההגשההעניין".
האלקטרונית ,לפי
ההגשה
בתקנתיבוא
(ב) ,בסופה

תקנה 24
תיקון
תיקון תקנה 24
לחוק".
לחוק"".בסעיף 19א
 "25יבוא
"בתקנה19א
במקום"בסעיף
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העיקריות,
לתקנות "בתקנה
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בתקנה (24ב)
לתקנות
בתקנה (24ב)	.20
	.20
תיקון תקנה 25
תיקון תקנה 25
לאנגלית".יבוא "או לאנגלית".
"לשפה רשמית"
יבוא "או
אחרי
רשמית"
העיקריות,
לתקנות"לשפה
העיקריות ,אחרי
לתקנות בתקנה 25
בתקנה 	.21 25
	.21
תיקון תקנה 30
העיקריות-,בתקנת משנה (ב) -
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העיקריות ,בתקנת
לתקנות בתקנה 30
בתקנה 	.22 30
	.22

()1

תיקון תקנה 30

"והוגשה הבקשה בנייר";
כאמור"
יבוא תיקן
המילים "לא
יבואבנייר";
הבקשה
"והוגשה
אחרי כאמור"
אחרי המילים(")1לא תיקן

ולאחרברשות שנה ולאחר
הבקשה
שנה
תישמר
ברשות
ההגשה,
הבקשה
באתר
תישמר
הבקשה
ההגשה,
"הוגשה
באתר
יבוא
הבקשה
"הוגשהבסופה
( )2בסופה יבוא ()2
למחוק את הבקשה".
הבקשה".
רשאי הרשם
למחוק את
מכן רשאי הרשם מכן
תיקון תקנה 31
תיקון תקנה 31
העיקריות-,בתקנת משנה (א) -
לתקנות משנה (א)
העיקריות ,בתקנת
לתקנות בתקנה 31
בתקנה 	.23 31
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()1

במקום פסקה ( )1יבוא:
במקום פסקה()1
( )1יבוא:
אלקטרוני ,לפי העניין,
הגשה
בקשה או
הבקשה לא
"( )1הבקשה לא "()1
העניין,
בטופסלפי
אלקטרוני,
בטופסהגשה
הוגשהבטופס
בקשה או
הוגשה בטופס
כנדרש;";כל פרטיה כנדרש;";
שלא מולאו
או שלא מולאו כל או
פרטיה
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()2

פסקה ( - )3תימחק;

()3

אחרי פסקה ( )7יבוא:
"( )8לא הוגש העתק הבקשה על גבי התקן המשמש לאחסון חומר מחשב כאמור
בסעיף  11לחוק ,מקום שהדבר נדרש לפי החוק או תקנות אלה;
( )9לא שולמה אגרה כנדרש לפי פרטים  2ו– 3לתוספת השנייה;

()4

( )10שולמה אגרה מופחתת לפי פרט  1לתוספת השנייה והמבקש לא היה זכאי
להפחתה כאמור;";
בסיפה ,במקום "בעת" יבוא "בסמוך ככל האפשר לאחר".

תיקון תקנה 32

	.24

תיקון תקנה 36

	.25
 	.26בתקנה  41לתקנות העיקריות ,בפסקה ( ,)8הקטע החל במילים "ומותר לציין" עד סופה

תיקון תקנה 41

בתקנה  32לתקנות העיקריות ,המילים "כאמור בתקנה 149א (להלן  -אתר האינטרנט)"
 יימחקו.בתקנה  )2(36לתקנות העיקריות ,בסופה יבוא "או לאנגלית".

תיקון תקנה 42

	.27

הוספת תקנה 49א

	.28

 יימחק.בתקנה  42לתקנות העיקריות ,אחרי "לתקן את הליקויים עליהם הודע לו" יבוא "בצירוף
הנמקה כיצד התיקון שעשה מתקן את הליקוי".
אחרי תקנה  49לתקנות העיקריות יבוא:

תיקון תקנה 64

	.29

"החלטת הרשם
49א .החלטת הרשם בטענות המבקש לפי תקנות  46עד  48תינתן
בכתב מנומק ותימסר למבקש".
בתקנה  64לתקנות העיקריות -

תיקון תקנה 78

	.30
 	.31בתקנה  79לתקנות העיקריות ,המילה "ובפירוט"  -תימחק.
 	.32בתקנה  95לתקנות העיקריות -

תיקון תקנה 79
תיקון תקנה 95

()1

אחרי "בשפה שאינה שפה רשמית" יבוא "או באנגלית";

()2

אחרי "לשפה רשמית" יבוא "או לאנגלית".

בתקנה  78לתקנות העיקריות ,המילים "חתומה על ידי המבקש"  -יימחקו.

( )1בתקנת משנה (א) ,בסופה יבוא "וכן יפרט המבקש כיצד עומד התיקון בתנאי
סעיפים  65ו– 66לחוק;".
( )2במקום תקנת משנה (ב) יבוא:

תיקון תקנה 97

	.33

תיקון תקנה 100

	.34

"(ב) על בקשת רשות לתיקון פירוט פטנט יחולו הוראות תקנות (22א) עד (22א,)2
בשינויים המחויבים".
בתקנה  97לתקנות העיקריות -
( )1בתקנת משנה (א) ,במקום "שני עתקים" יבוא "עותק אחד" ובמקום "כאמור
בסעיף  11לחוק" יבוא "כאמור בתקנה (11ג)";
( )2אחרי תקנת משנה (א) יבוא:

70

"(א )1במקום הגשה כאמור בתקנת משנה (א) ,רשאי המבקש להגיש באתר
ההגשה ,כאמור בתקנות 11א עד 11ד ,עותק מלא של חלק הבקשה שאליו הוכנסו
התיקונים שהורשו ,מסומנים באופן ברור ,וכן עותק מלא נוסף בלא סימונים".
בתקנה  100לתקנות העיקריות ,במקום פסקה (א) יבוא:
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העיקריות ,בתקנת
לתקנותבתקנה 131
בתקנה
	.41 131 131
	.41
יימחקו.הבחינה"  -יימחקו.
מיום הבחינה"  -מיום
תיקון תקנה 136
תיקון תקנה
לתקנות העיקריות -
העיקריות -
לתקנותבתקנה 136
בתקנה
	.42 136 136
	.42

()1

יבוא(":א ")1ולפניה יבוא:
תסומן
משנה (א)
תקנת משנה ()1
ולפניה
תקנת"(א")1
(א) תסומן

()2

מחודש ולא יאוחר מחודש
התמחותו,
תחילת
תחילתמתמחה
לרשות על
מאמן יודיע
"(א) מאמן יודיע "(א)
יאוחר
עם ולא
התמחותו,
מתמחה עם
לרשות על
המתמחה למסירת מסמכים
ושל מסמכים
למסירת
המאמן
המתמחה
מענם של
אתושל
המאמן
שלתפרט
ההודעה
את מענם
תפרטמכן;
לאחר מכן; ההודעהלאחר
לחלופיןקודם לכן; לחלופין
אותם לרשות
קודם לכן;
לרשותמסרו
אותםאם לא
מסרו(16א),
בתקנה
כאמור לא
(16א) ,אם
והודעות
והודעות כאמור בתקנה
אלקטרוני ,אם הם מעוניינים
דואר מעוניינים
אם הם
כתובת
אלקטרוני,
דוארלמסור
המתמחה
למסוראוכתובת
המאמן
המתמחה
רשאים המאמן או רשאים
לאותה התמחות ,למעט
הנוגעים למעט
והודעותהתמחות,
הנוגעים לאותה
והודעות מסמכים
מסמכים מהרשות
מהרשות בדרך זו
לקבל
לקבל בדרך זו
תעודת עורך פטנטים;".
תעודת עורך פטנטים;".
הפטנטים"".ברשות הפטנטים".
פטנטים" יבוא
"ברשות
"ברשות
במקוםיבוא
פטנטים"
"ברשות(ב),
בתקנת משנה
(ב) ,במקום
בתקנת משנה()2

תקנה 147
יימחקו .תיקון
תיקון תקנה
יימחקו.
ההעברה" -
ביד מקבל
ההעברה" -
"ותהא חתומה
המילים מקבל
חתומה ביד
העיקריות,
לתקנות "ותהא
(147א) המילים
העיקריות,
בתקנה
לתקנות
בתקנה
(147147א)	.43
	.43
תיקון-תקנה 149
תיקון תקנה
יימחקו.
יימחקו.הבקשה"
אחד -מעתקי
הבקשה"
"על גבי
מעתקי
המילים
העיקריות,אחד
המילים "על גבי
העיקריות ,לתקנות
בתקנה (149ב)
לתקנות
בתקנה
(149 149ב)	.44
	.44
תקנה149א
ביטול תקנה
בטלה.העיקריות  -בטלה.
לתקנות
העיקריות -
לתקנותתקנה 149א
149א 	.45
	.45

ביטול תקנה 149א

"באתרתקנה 149ב
יבוא תיקון
תיקון תקנה
האינטרנט
האינטרנט
"באתר 149א"
יבוא בתקנה
"כאמור
149א"
במקום
בתקנה
העיקריות,
לתקנות "כאמור
העיקריות ,במקום
בתקנה 149ב
לתקנות
בתקנה
149ב149ב 	.46
	.46
חובה בחוק או על פיו".
לפי פיו".
לפי חובה בחוק או על
החלפת תקנה 150
במקום150
החלפת תקנה
לתקנות העיקריות יבוא:
העיקריות יבוא:
במקום תקנה 150
 150לתקנות
תקנה	.47
	.47
"השגה על פעולות
של בוחן

"השגה על
אחרת נקבעה דרך אחרת
בוחן ולא
שלדרך
נקבעה
פעולה
בוחןעלולא
להשיג
המבקש של
.150על פעולה
פעולותלהשיג
המבקש
.150
של בוחן
בתוךעל כך לרשם בתוך
הודעה
לרשם
יגיש
אלה,כך
הודעה על
יגישבתקנות
לעניין זה
לעניין זה בתקנות אלה,
אתהבוחן ויפרט בה את
פעולת
ויפרט בה
הודעה על
פעולתלוהבוחן
שניתנה
מיוםעל
הודעה
חודש
חודש מיום שניתנה לו
ההשגה יחולו תקנות
תקנות
ההשגה; על
ההשגה יחולו
על מושא
הבוחן
ההשגה;
הפעולה של
הפעולה של הבוחן מושא
בשינויים המחויבים".
המחויבים".
 47ו– 48בשינויים  47ו–48
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החלפת תקנה 151

	.48

ביטול תקנה 152

	.49
 	.5 0במקום תקנה  155לתקנות העיקריות יבוא:

החלפת תקנה 155

במקום תקנה  151לתקנות העיקריות יבוא:
"החלטת הרשם
 .151החלטת הרשם בהשגה לפי תקנה  150תינתן בכתב מנומק
בהשגה
ותימסר למבקש".
תקנה  152לתקנות העיקריות  -בטלה.

הוספת תקנה 164א

	.51

"הגשת הודעת ערר ( .155א) ערר על פי סעיפים  96או  101לחוק יהיה בדרך הודעה
שתוגש לרשם.
(ב) על אף האמור בתקנה 10א ,ערר יוגש לפי תקנה  11בלבד
ובארבעה עותקים; על הגשת הודעת ערר ותשובה לערר לא
תחול תקנה (11ד)".
אחרי תקנה  164לתקנות העיקריות יבוא:

תיקון תקנה 171

	.52

"בקשת ביניים בפני 164א .על בקשת ביניים בפני הוועדה יחולו הוראות תקנה 5א,
הוועדה
ואולם סמכויות הרשם לפי תקנה 5א(א) עד (ב) ו–(ד) עד (ו)
יהיו נתונות ליושב ראש הוועדה ,והסמכות לפי תקנה 5א(ח)
תהיה נתונה לוועדה ,בכפוף לאמור בתקנה ".165
בתקנה  171לתקנות העיקריות ,במקום ההגדרה "בקשה" יבוא:

תיקון תקנה 172

	.53

""בקשה עיקרית"  -בקשה להכרעת הוועדה בעניין הנתון לסמכותה לפי סעיפים ,107
 108או  134לחוק;".
בתקנה  172לתקנות העיקריות -

תיקון תקנה 174

	.54

()1

בתקנת משנה (א) ,ברישה ,אחרי "הבקשה" יבוא "העיקרית";

()2

בתקנת משנה (א)( ,)5אחרי "הבקשה" יבוא "העיקרית";

()3

במקום תקנת משנה (ב) יבוא:

"(ב) על אף האמור בתקנה 10א ,בקשה עיקרית לפי סעיף  107או  108לחוק וכל
מסמך אחר בהליך לפי הסעיפים האמורים ,לרבות בקשת ביניים ,יוגשו לרשם
לפי תקנה  11בלבד ובשלושה עותקים; על הגשת בקשה עיקרית לפי סעיף 107
או  108לחוק ,ועל הגשת תשובה לבקשה עיקרית כאמור ,לא תחול תקנה (11ד).
(ג) בקשה עיקרית לפי סעיף  134לחוק וכל מסמך אחר בהליך לפי הסעיף האמור,
לרבות בקשת ביניים ,המוגשים בנייר לפי תקנה  ,11יוגשו בשלושה עותקים.
(ד) המבקש ימציא למשיב עותק של הבקשה העיקרית וכל מסמך אחר המוגש
על ידו באותו הליך ואם הבקשה העיקרית הוגשה לפי סעיף  134לחוק ,רשאי
הוא לפעול בהתאם להוראות תקנות (15א )1ו–(15א )2ויחולו הוראות תקנות
(15א )3ו–(15א".)4
בתקנה  174לתקנות העיקריות -
()1

בתקנת משנה (א) ,אחרי "הבקשה" יבוא "העיקרית".

()2

אחרי תקנת משנה (ג) יבוא:
"(ד) המשיב ימציא למבקש עותק של התשובה וכל מסמך אחר המוגש על
ידו באותו הליך ,ואם הבקשה העיקרית הוגשה לפי סעיף  134לחוק ,רשאי
הוא לפעול בהתאם להוראות תקנות (15א )1ו–(15א ,)2ויחולו הוראות תקנות
(15א )3ו–(15א".)4
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"העיקרית".
יבוא
לתקנות"הבקשה"
העיקריות ,אחרי
בתקנה
	.55
תיקון תקנה
"הבקשה" יבוא "העיקרית".
אחרי
העיקריות,
לתקנותבתקנה 175
	.55 175 175
העיקריות יבוא:
תקנה  180לתקנות
	.56
אחרי 180א
הוספת תקנה
לתקנות העיקריות יבוא:
אחרי תקנה 180

	.56

תיקון תקנה 175
הוספת תקנה 180א

"בקשת ביניים בפני 180א.
תקנה
הוראות
יחולו
הוועדה
בפני ביניים
בקשת
"בקשת על
ביניים
5א,הוראות תקנה 5א,
יחולו
הוועדה
בפני
ביניים
בפניבקשת
180א .על
הוועדה
הוועדה
(ו)
עד
ו–(ד)
(ב)
עד
5א(א)
תקנה
לפי
הרשם
סמכויות
ואולם
ואולם סמכויות הרשם לפי תקנה 5א(א) עד (ב) ו–(ד) עד (ו)
תקנה 5א(ח)
והסמכות לפי
הוועדה,
והסמכות לפי תקנה 5א(ח)
הוועדה,
ליושב ראש
ראשנתונות
יהיו נתונות ליושב יהיו
".181
בתקנה
לאמור
בכפוף
תהיה נתונה לוועדה,
תהיה נתונה לוועדה ,בכפוף לאמור בתקנה ".181
 	.57בתקנה  183לתקנות העיקריות ,בתקנת משנה (ג) ,המילים "מאושר ביד יושב ראש תיקון תקנה 183
תיקון תקנה 183
"מאושר ביד יושב ראש
 	.57בתקנה  183לתקנות העיקריות ,בתקנת משנה (ג) ,המילים
הוועדה"  -יימחקו.הוועדה"  -יימחקו.
 	.58בתקנה  189לתקנות העיקריות ,במקום המילים "תוך חודש מיום הדרישה" יבוא "בתוך תיקון תקנה 189
תיקון תקנה 189
הדרישה" יבוא "בתוך
 	.58בתקנה  189לתקנות העיקריות ,במקום המילים "תוך חודש מיום
הדרישה".
שלא יפחת
המועדובלבד
המועד שהורה לו הרשם
מחודש מיום הדרישה".
מיוםיפחת
מחודששלא
הרשם ובלבד
שהורה לו
הוספת תקנה 190א
העיקריות יבוא:
תקנה  190לתקנות
	.59
אחרי 190א
הוספת תקנה
לתקנות העיקריות יבוא:
אחרי תקנה 190

	.59

"הגשת מקור
צילומי או
לדרוש
190א.
"הגשת מקור
סריקה צילומי או סריקה
שהגיש העתק
העתקממי
שהגישלדרוש
ממי רשאי
הרשם
הרשם רשאי190א.
ממוחשבת של תצהיר או מסמך רשמי שנתנה רשות מרשויות
ממוחשבת של תצהיר או מסמך רשמי שנתנה רשות מרשויות
המדינה או רשות של מדינת חוץ ,להגישם במקור אם קיים
המדינה או רשות של מדינת חוץ ,להגישם במקור אם קיים חשש
חשש סביר כי ההעתק אינו מדויק או אינו זהה בתוכנו למקור;
סביר כי ההעתק אינו מדויק או אינו זהה בתוכנו למקור; בתקנה זו:
בתקנה זו -
"העתק צילומי"  -כהגדרתו בסעיף  40לפקודת הראיות;
"העתק צילומי"  -כהגדרתו בסעיף  40לפקודת הראיות;
העדות3א לתקנות העדות
לתקנותבתקנה
כהגדרתה
ממוחשבת"
"סריקה
בתקנה3 -א
כהגדרתה
"סריקה ממוחשבת" -
9
צילומיים) ,התש"ל1969- ".
(העתקים
התש"ל1969-".9
(העתקים צילומיים),
תיקון תקנה
"ארבעים וחמישה
"חדשיים"
במקום
לתקנותבתקנה 191
	.60 191 191
ימים"191.
תיקון תקנה
יבוא ימים".
וחמישה
"ארבעים
העיקריות,יבוא
לתקנות "חדשיים"
העיקריות ,במקום
בתקנה

	.60
	.61
תיקון התוספת
בטל .טופס מס'  - 1בטל.
העיקריות,
בתוספת הראשונה
בתוספת 	.62
לתקנותמס' - 1
העיקריות ,טופס
הראשונה לתקנות
	.62
הראשונה

תיקון תקנה
השנייה".
הראשונה" יבוא
"בתוספת
העיקריות ,במקום
לתקנותבתקנה 202
	.61 202 202
"בתוספתתקנה 202
השנייה" .תיקון
"בתוספת
הראשונה" יבוא
לתקנות "בתוספת
העיקריות ,במקום
בתקנה

תיקון התוספת
לתקנות העיקריות -
בתוספת השנייה
בתוספת 	.63
העיקריות -
השנייה לתקנות

	.63
השנייה

()1

במקום הכותרת יבוא:
( )1יבוא:
במקום הכותרת

תיקון התוספת
הראשונה
תיקון התוספת
השנייה

"תוספת שנייה "תוספת שנייה
ו–(87;")202ג)(112 ,א) ו–;")202
(112א),85 ,19
(87ג)6 ,6 ,א,
(תקנות
(תקנות 6 ,6א,85 ,19 ,
( )2בפרט  ,1אחרי()2
שהוכר לפי סעיף  9לחוק
חדשים"
מיליון
אחרי "10
בפרט ,1
מוסד לחוק
"אוסעיף 9
יבואלפי
שהוכר
שקליםמוסד
יבוא "או
חדשים"
שקלים
" 10מיליון
גבוהה ,התשי"ח1958-10
10
המועצהאולהשכלה גבוהה) או
חוק
(להלן
להשכלה
המועצה
המועצה להשכלה גבוהה ,התשי"ח1958- (להלן  -חוק המועצה להשכלה גבוהה)
בהגנהאשר עיסוקה בהגנה
כאמור,
של מוסד
בבעלות
שהיא
טכנולוגיה
חברה
עיסוקה
מלאהאשר
כאמור,
של מוסד
מלאה
למסחורבבעלות
טכנולוגיה שהיא
חברה למסחור
פותחו באותו מוסד";
באותו אשר
מאמצאות
הנובע
הקניין
ובניהול של
מוסד";
פותחו
הרוחניאשר
מאמצאות
הנובע
ובניהול של הקניין הרוחני
יימנו רצפים גנטיים";
העמודים לא
"במספר
"במספרבסופו
( )3בפרט  ,5בסופו()3יבואבפרט ,5
גנטיים";
יימנו רצפים
יבוא לא
העמודים
לפימוסד שהוכר לפי
שהוכר"או
חדשים" יבוא
שקלים
מיליון אחרי
בפרט ,10
( )4בפרט )4( ,10
"או מוסד
מיליון יבוא
שקלים"10חדשים"
אחרי "10
טכנולוגיה שהיא בבעלות
גבוהה או חברה
סעיף  9לחוק
למסחורבבעלות
טכנולוגיה שהיא
להשכלהלמסחור
המועצהאו חברה
להשכלה גבוהה
סעיף  9לחוק המועצה
הרוחני הנובע מאמצאות
הקניין
ובניהול
בהגנה
עיסוקה
בהגנהאשר
כאמור,
של מוסד
מאמצאות
הנובע
הרוחני
הקניין
ובניהול
עיסוקה
מלאהאשר
מלאה של מוסד כאמור,
פותחו באותו מוסד";
אשר
אשר פותחו באותו מוסד";
במקום " "100יבוא "."98
"(11"100א),
במקוםבפרט
( )5בפרט (11א))5( ,
יבוא "."98
ותחולה
(להלן  -יום
יוםפרסומן
מיום
פרסומן ימים
מיום אלה 60
תקנות
 60של
תחילתן
של (א)
התחילה) .ותחולה
תחילה
התחילה).
(להלן -
ימים
תקנות אלה
תחילה (א)
תחילתן	.64
	.64

העיקריות,לתקנות העיקריות,
תקנה 10א(ב)
תחילתה של
משנה (א),
האמור בתקנת
בתקנת אף
(ב) על אף האמור(ב) על
לתקנות
תקנה 10א(ב)
תחילתה של
משנה (א),
חודשים מיום התחילה.
שישה
אלה
לתקנות
7
בתקנה
כנוסחהאלה  -שישה חודשים מיום התחילה.
כנוסחה בתקנה  7לתקנות
9
10

ק"ת התש"ל ,עמ'  ;316התשס"ה ,עמ' .794
ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;191התשע"ב ,עמ' .281
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(ג) תקנה  ,191כתיקונה בתקנה  60לתקנות אלה ,תחול על החלטות שיינתנו ביום
התחילה או לאחריו.
כ"ד בתשרי התשע"ו ( 7באוקטובר )2015
(חמ -3-884ת)1

איילת שקד
שרת המשפטים

תקנות הפטנטים (נוהלי הרשות ,סדרי דין ,מסמכים ואגרות) (תיקון מס' ,)2
התשע"ו2015-

תיקון התוספת
השנייה

  בתוקף סמכותי לפי סעיף  194לחוק הפטנטים ,התשכ"ז( 11967-להלן  -החוק) ,באישור
שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה ,21985-ובאישור ועדת החוקה חוק
ומשפט של הכנסת ,אני מתקינה תקנות אלה:
בתוספת השנייה לתקנות הפטנטים (נוהלי הרשות ,סדרי דין ,מסמכים ואגרות),
	.1
התשכ"ח ,31968-במקום פרט  8יבוא:
בשקלים חדשים

אגרת הגשת בקשה להקדמת בחינה של פטנט לפי
"( .8א)
סעיף 19א(ד) לחוק -
( )1עם הגשת בקשה לפי סעיף 19א(א)( )3עד ( )6לחוק
()2

עם הגשת בקשה לפי סעיף 19א(ג) לחוק

300
10,000

אגרה בעד בחינה על–אתר של בקשת פטנט לפי סעיף
(ב)
19א(ה) לחוק -

תחילה

.2

( )1אם הבקשה להקדמת הבחינה הוגשה לפי סעיף
19א(א)( )3עד ( )6לחוק

700

( )2אם הבקשה להקדמת הבחינה הוגשה לפי
סעיף 19א(ג) לחוק.

"5,000

תחילתן של תקנות אלה  60ימים מיום פרסומן.

כ"ד בתשרי התשע"ו ( 7באוקטובר )2015
(חמ -3-884ת)1

איילת שקד
שרת המשפטים

1
2
3

ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;148התשע"ה ,עמ' .80
ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"א ,עמ' .130
ק"ת התשכ"ח ,עמ'  ;1104התשע"ד ,עמ'  ;21התשע"ו ,עמ' .60
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