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ה' מרחשוון ,התש"פ
 3נובמבר2019 ,
סימוכין871-99-2017-003666 :
אל :ציבור המבקשים ,עורכי הפטנטים ועורכי הדין
מאת :אופיר אלון ,ראש רשות הפטנטים

הודעה

הנדון :הקדמת בחינה של בקשות שהוגשו בישראל ללא תביעת דין קדימה מבקשה אחרת ,ואינן
בקשות בינלאומיות המייעדות את ישראל
 .1ביום  28.11.2010פרסם הרשם ,ד"ר מאיר נועם ,הודעה בדבר האפשרות להקדים בחינת
בקשות לפטנט בהתאם לתנאים שפורטו בהודעה (להלן" :ההודעה") ,וזאת מכוח תקנה (35א)
לתקנות הפטנטים (נוהלי הלשכה ,סדרי דין ,מסמכים ואגרות) ,התשכ"ח – .1968
 .2לאחר כניסתו לתוקף של תיקון מס'  10לחוק הפטנטים ,התשכ"ז – ( 1967מיום )12.7.2012
חוקק סעיף 19א ,ונקבעה בו סמכות הרשם להקדים בחינת בקשות לפטנט .כמו-כן תוקנה
תקנה  35לתקנות ביום .25.11.2012
 .3כאמור בהודעה ,בחינה על אתר בהתאם לסעיף 19א( )6לחוק תינתן ,בהתאם לבקשה שתוגש
בצירוף אגרה ,לבקשות לפטנט שהוגשו בישראל ללא תביעת דין קדימה מבקשה קודמת ואינן
בקשות בינלאומיות המייעדות את ישראל.
 .4לאור התיקונים האמורים והניסיון שהצטבר ברשות ביישום ההודעה ,הדרישה להצהיר כי
בכוונת המבקש לתבוע דין קדימה מן הבקשה הישראלית מבוטלת בזאת ,ודרישה זו תתמלא
באמצעות אישור המבקש באמצעות סימון בתיבה המתאימה בטופס הבקשה.
 .5העובדה כי הבקשה אינה תובעת דין קדימה ואינה בקשה בינלאומית עולה מטופס הבקשה,
ואין צורך להגיש תצהיר בתמיכה לעובדה זו.
 .6הרשות תמציא למבקש הודעת ליקויים ראשונה תוך שלושה חודשים מן המועד המאוחר
משני המועדים הבאים :תאריך תשלום החלק השני של אגרת הבחינה על אתר ,או תאריך
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מתן מענה לדרישת הרשות לפי סעיף  18לחוק .הודעת הליקויים תיערך בשפה העברית ואולם
אם ביקש זאת המבקש ,היא תיערך בשפה האנגלית.
 .7הודעה זו מחליפה את הודעת הרשם מיום  ,28.11.2010המבוטלת בזאת.

ב ב ר כ ה,

אופיר אלון
ראש רשות הפטנטים
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