ז' שבט תשפ"א
 20ינואר 2021
סימוכין871-99-2021-000088 :
אל :ציבור המבקשים ,עורכי הפטנטים ועורכי הדין
מאת :אופיר אלון ,ראש רשות הפטנטים

הודעה

הנדון :אופן פעולת הרשות בתקופה שמיום ח' שבט התשפ"א ( 21בינואר  )2021ועד יום י"ח בשבט
התשפ"א ( 31בינואר )2021

הממשלה החליטה על תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף קורונה החדש (הוראת שעה)
(הידוק הגבלות) ,התשפ"א( 2021 -להלן" :תקנות הידוק הגבלות").
תקנות אלו יחולו בתקופה שמיום כ"ד בטבת התשפ"א ( 8בינואר  )2021עד יום ח' בשבט התשפ"א
( 21בינואר ( )2021להלן" :תקופת הידוק ההגבלות").
לאור הארכת תקופת הידוק ההגבלות עד יום  ,31.1.2021ממשיכות לחול ההוראות בהודעה הרשם
שפורסמה ב 10.1.2021-המצורפת בזאת.

ב ב ר כ ה,

אופיר אלון
ראש רשות הפטנטים
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כ"ו טבת תשפ"א
10/01/2021
סימוכין871-98-2021-000006 :
אל :ציבור המבקשים ,עורכי הפטנטים ועורכי הדין

הודעה

מאת :אופיר אלון ,ראש רשות הפטנטים
הנדון :אופן פעולת הרשות בתקופה שמיום כ"ד בטבת התשפ"א ( 8בינואר  )2021ועד יום ח'
בשבט התשפ"א ( 21בינואר )2021

כחלק ממכלול המאמצים למניעת התפשטות נגיף הקורונה ,הממשלה החליטה על תקנות
סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף קורונה החדש (הוראת שעה) (הידוק הגבלות) ,התשפ"א-
( 2021להלן" :תקנות הידוק הגבלות") .תקנות אלו יחולו בתקופה שמיום כ"ד בטבת התשפ"א (8
בינואר  )2021עד יום ח' בשבט התשפ"א ( 21בינואר ( )2021להלן" :תקופת הידוק ההגבלות").
בשים לב לצורך המוגבר במניעת מפגשים בלתי אמצעיים תתנהל פעולת הרשות בתקופת הידוק
ההגבלות באופן הבא:
א.

כלל שירותי הרשות
כלל שירותי הרשות ,למעט קבלת קהל ,יינתנו כסדרם .כמו כן ,ניתן להשאיר מסמכים
בעמדת השומר כרגיל.

ב.

דיונים בבית הדין ברשות
 .1דיונים דו-צדדיים מבוטלים בזאת ,והודעה על מועד חדש לדיון תישלח לבעלי הדין.
יחד עם זאת ,ככל שהצדדים מבקשים לקיים את הדיון בהיוועדות חזותית הם
יכולים להגיש בקשה מוסכמת לכך.
 .2דיונים חד-צדדיים יתקיימו באמצעות היוועדות חזותית בלבד ,בהתאם להנחיות
כדלהלן :מזכירות בית הדין תפנה באופן פרטני לבעלי הדין אשר קבוע להם דיון
חד-צדדי בתקופת הידוק ההגבלות ,לבירור הסכמתם לקיום הדיון בהיוועדות
חזותית .בהעדר הסכמה ,הודעה על מועד חדש תישלח לבעלי הדין.
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רשות הפטנטים מאחלת לציבור המבקשים ,עורכי הדין ועורכי הפטנטים בריאות איתנה
וחזרה מהירה לשגרה.

ב ב ר כ ה,
אופיר אלון
רשם הפטנטים ,העיצובים,
וסימני המסחר
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