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 סיוון תש"פ טי"

 2020יוני  11
 871-99-2020-000716סימוכין: 

 

 הודעה         דיןהאל:     ציבור המבקשים, עורכי הפטנטים ועורכי 

 , ראש רשות הפטנטיםאופיר אלוןת:  מא

 

 DAS (Digital Accessבאמצעות שירות עיצובים  הפקדת וקבלת מסמכי דין קדימה שלהנדון: 

System) 

 

מסמכי דין  הפקדת וקבלת תתאפשר 1.7.2020כי החל מיום  כםרשות הפטנטים שמחה להודיע

, בשירות החברים פטנטיםמשרדי השל עיצובים באופן דיגיטלי בין רשות הפטנטים וקדימה 

 בהתאם לאמור להלן:, 2019-( לתקנות העיצובים, התשע"ט3)ד()17בהתאם לתקנה 

 

 משרד מפקיד

עותק אלקטרוני מאושר של  יכול לבקש כי רשות הפטנטים תעביר ציבור מבקשי רישום העיצובים

צעות באמ הדיגיטלית המאובטחת בקשה אשר הוא מתכוון לתבוע ממנה דין קדימה לספרייה

 החברים בספריה יקבלו גישה למסמך דין הקדימה,והעיצובים . משרדי הפטנטים DAS מערכת

 וייחסך מן המבקש הצורך לספק העתק מאושר של מסמך דין הקדימה לכל משרד פטנטים

 התובעת דין קדימה ממסמך דין הקדימה. לרישום עיצובבו תוגש בקשה ועיצובים 

 

 מקבלמשרד 

 ה בישראל התובעת דין קדימה מבקשה שהוגשה מחוץ לישראל, והעתקמבקש החפץ בהגשת בקש

ומסירה  ,לרשותיוכל למסור את הקוד שברשותו , DAS-הבקשה שהוגשה מחוץ לישראל הופקד ב

 2017-התשע"ז ,העיצובים לחוק 21זו תחשב כהמצאת מסמך דין הקדימה בהתאם להוראות סעיף 

 .2019-( לתקנות העיצובים, התשע"ט3)ד()17ותקנה 

 

 מידע נוסף

 , ניתןDASהוראות מפורטות בדבר אופן הגשת בקשה להפקדת או משיכה של מסמך ממערכת 

 למצוא בנספח א' של ההודעה.
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של בקשות לרישום עיצוב  דין קדימהמסמכי ומושכים  המקבליםמשרדים  12כיום ישנם 

ניתן למצוא באתר  DAS ומידע נוסף עלרשימת המשרדים המשתתפים . DASממערכת 

 .WIPOהאינטרנט של 

 

המדריך מתאר כיצד להשתמש בקוד הגישה . WIPO זמין באתר האינטרנט של מדריך למשתמש

 ובפורטל האינטרנט.

 

המופיעים  בהתאם לפרטים WIPO-, יש לפנות לDAS-רות לבשאלות או בעיות טכניות הקשו

 .בקישור

 

 מחלקת עיצובים עומדת לרשותכם לשאלות והבהרות בעניין זה.

 

   

 

 

 

   

 ב ב ר כ ה,
 
 
 

 אופיר אלון
 ראש רשות הפטנטים 

https://www.wipo.int/das/en/
https://www.wipo.int/das/en/
https://www.wipo.int/das/en/documentation.html
https://www3.wipo.int/contact/en/area.jsp?area=patentscope&area2=das
https://www3.wipo.int/contact/en/area.jsp?area=patentscope&area2=das
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 נספח א'

 
 

 WIPO DASבקשה להפקדת מסמך במערכת 
 

ורוצה לתבוע ממנה  (להלן: "מסמך דין הקדימה")בישראל לרישום עיצוב מבקש שהגיש בקשה 
תפקיד את  בבקשה מאוחרת שתוגש מחוץ לישראל, רשאי לבקש כי רשות הפטנטים דין קדימה

 ה גישה.כך שמשרדים זרים יוכלו לקבל אלי DASהישראלית במערכת  הבקשה
 

יש להגיש באתר  WIPO( של DAS) הדיגיטלית מסמך דין הקדימה לספרייהאת הבקשה להפקדת 
". על DAS-בקשה להעברת מסמך בכורה לההגשה המקוון, באמצעות פניה בבקשה קיימת מסוג "

 בקשה כאמור לכלול את המידע הבא:
 

 .WIPO DAS בקשה להוסיף מסמך בכורה למאגר הנתונים של .1
 .שם המבקש .2
 מספר הבקשה. .3
 (.DD/MM/YYYY) תאריך הגשת הבקשה .4
 תאריך וחתימה. .5

 

 
לאחר קבלת הבקשה רשות הפטנטים תכין עותק מאושר של מסמך דין הקדימה ותעביר אותו 

 באמצעות מערכת מאובטחת להחלפת המידע., WIPO-באופן אלקטרוני ל
 

את ישירות שר למבקש יא WIPO. במאגר נתונים מאובטח WIPOיישמר על ידי שנשלח המסמך 
 באמצעות המייל:על ידי אספקת קוד גישה ייחודי  ,המסמך קבלת
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, כדי לאפשר להם DAS למשרדים המשתתפים בשירותי המבקש ימסור את קוד הגישה שקיבל
 אל מסמך דין הקדימה.גישה 

 
 

 :WIPO DAS -מ  מסמך דין קדימה לקבלתבקשה 
 

יש להזין את קוד עם הגשת הבקשה,  WIPO DAS תאם מסמך דין קדימה זמין באמצעות שירו
 :במהלך הגשת הבקשה במסך הבאהקדימה  הגישה במסך דין

 

 
 
 

פניות בנושא שמוגשות לאחר הגשת הבקשה יש להגיש באתר ההגשה המקוון באמצעות פניה 
על בקשה למשיכת מסמך דין קדימה ממאגר מסוג "בקשה לתיקון הליקויים בהגשת הבקשה". 

 לכלול את המידע הבא: WIPO DASשל  הנתונים
 

 שם המבקש. .1
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 קוד מדינה. .2
 מספר בקשת דין קדימה. .3
 תאריך דין קדימה. .4
 קוד גישה. .5
 תאריך וחתימה. .6

 
 

 אגרות
 

 , לא תיגבה אגרה.WIPO DAS -מ  עבור משיכת מסמך דין קדימה
 

מך , ישלם המבקש את האגרה הקבועה עבור מסWIPO DAS -ב  עבור הפקדת מסמך דין קדימה
. עבור (הינו העתק מאושר של הבקשה WIPO-שכן המסמך המועבר ל)₪  10 דין קדימה בסך

 ההפקדה עצמה לא תיגבה אגרה נוספת.


