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י"ט כסלו ,תשע"ג
 3דצמבר2112 ,
סימוכין871-99-2112-113164 :
אל :ציבור המבקשים ,עורכי הפטנטים ועורכי הדין
מאת :אסא קלינג ,ראש רשות הפטנטים

הודעה

הנדון :תקנות הפטנטים (נוהלי הרשות ,סדרי דין ,מסמכים ואגרות) (תיקון) ,התשע"ג2102-
 .1ביום  25.11.2112פורסם ברשומות (קובץ התקנות  ,7185י"א בכסלו התשע"ג)25.11.2112 ,
התיקון לתקנות הפטנטים שבנדון (להלן" :התקנות") .1התיקון מחיל שינויים שיש בהם כדי
להשפיע על עבודת רשות הפטנטים והמשתמשים בשירותיה .התיקון כפי שהתפרסם ברשומות
מצורף להודעה.
 .2בהודעה זו נסקור את עיקר השינויים .מובן כי אין באמור בה כדי למצות את מלוא התיקונים
או השלכותיהם.
א .אגרות
 .3החל מיום  1.1.2113יונהג לוח האגרות החדש המצוי בתוספת השנייה לתקנות (להלן:
"התוספת") .החל ממועד זה תינתן הנחה בשיעור של  41%בגין אגרת ההגשה הבסיסית
ואגרת הקיבול למבקשים פרטיים ולחברות ושותפויות שהיקף מחזור עסקיהן בשנה הקודמת
לתשלום האגרה לא עלה על  11מיליון  ₪בשנה ושזוהי בקשתם הראשונה לפטנט בגין אותה
אמצאה.
 .4חברה או שותפות הסבורות כי הן עומדות בתנאי הקבוע בתקנות יצרפו לבקשתן לפטנט
תצהיר ,בדבר עמידתן בתנאי לעניין היקף מחזור העסקים .מבקשים פרטיים אינם נדרשים
להגיש תצהיר כאמור .לעניין זה יובהר כי הרשות תראה בהעדר דרישת דין קדימה מבקשה
קודמת כעמידה בתנאי כי הבקשה המוגשת הינה הבקשה הראשונה לפטנט בגין אותה
אמצאה.

 1תיקון טעות לפרסום האמור פורסם ביום ( 2.12.2112קובץ התקנות  ,7186י"ח בכסלו התשע"ג.)2.12.2112 ,
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 .5כמו-כן יש להגיש תצהיר כאמור עם תשלום אגרת הקיבול הקבועה בפריט  11לתוספת
השנייה לתקנות ,למעט במקרים בהם תשלומי אגרות ההגשה והקיבול בגין הבקשה מתבצעים
באותה שנה קלנדרית וכבר הוגש תצהיר בעניין .יובהר כי בהתאם לתקנות  52ו 53-על מבקש
הפטנט לשלם את אגרת הקיבול תוך שלושה חודשים ממועד משלוח ההודעה על קיבול
הבקשה.
 .6מבקש ששילם אגרה מופחתת ,דהיינו האגרה בניכוי הנחה בשיעור  ,41%מבלי שעמד בתנאים
לכך כמפורט לעיל ,יידרש במכתב ליקויים לצרף תצהיר תומך או להשלים את האגרה
החסרה .מבקש שלא יתקן את הליקוי האמור יקבל הודעה לפני סגירת הבקשה ובהעדר
תשלום או תצהיר תיסגר הבקשה.
 .7בפריטים  3ו 5-לתוספת נקבעה אגרה נוספת בגין כל  51עמודים בבקשה לפטנט החל מהעמוד
ה .111-במספר העמודים לא נמנים רצפים גנטיים .אגרה זו משתלמת עם הגשת הבקשה
לפטנט .לפיכך מבקש שלא שילם אגרה מספקת ,יידרש במכתב ליקויים להשלים את האגרה
החסרה .מבקש שלא יתקן את הליקוי האמור יקבל הודעה לפני סגירת הבקשה ובהעדר
תשלום תיסגר הבקשה.
 .8פריטים  2ו 4-לתוספת קובעים את חובת תשלום אגרת הגשה נוספת בעד כל תביעה נוספת
שבבקשה לפטנט החל מהתביעה ה .51-החיוב בתשלום האגרה חל במועד הגשת הבקשה
לפטנט וכן במועד תיקון הפירוט במידה ובעטיו יעמוד מניין התביעות על  51או יותר .תיקון
כאמור יותנה בתשלום אגרה מתאימה.
במעמד מתן הודעה לפי סעיף  18לחוק הפטנטים ,תשכ"ז –  1967נעשית גם התייחסות באשר
לצורך לשלם את מלוא האגרה המתחייבת בטרם יגיע התיק לבחינה .לא שולמה האגרה
כאמור או לא צומצם מספר התביעות ,יראו בהודעה האמורה מכתב ליקויים .מבקש שלא
יתקן את הליקוי האמור יקבל הודעה לפני סגירת הבקשה ובהעדר תשלום תיסגר הבקשה.
 .9הודעה זו מבטלת את הודעת הרשם מיום  7.1.2111בעניין תיקון התוספת השנייה לתקנות
הפטנטים.
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ב .אופן הגשת מסמכים לרשות
 .11התקנות קובעות חובה להגיש עותק של בקשה לפטנט שתוקנה במהלך הבחינה על גבי התקן
המשמש לאחסון חומר מחשב .יובהר כי בשונה מן המצב בעבר בו הוגשו דפי החלפה בלבד,
כיום נדרשים המבקשים להגיש בנוסף לדפי ההחלפה גם את הבקשה המתוקנת במלואה על
גבי התקן כאמור .אופן הגשת המסמכים על גבי התקן כאמור פורט בסעיף  3להודעתי מיום
 25.7.2112בעניין חוק הפטנטים (תיקון מס'  ,)11התשע"ב – .2112
 .11התיקון לתקנות ביטל את החובה להגיש את הבקשה לפטנט ואת טופס הבקשה במספר
עותקים .לפיכך יש להגיש את הבקשה לפטנט בעותק אחד בנייר ועותק אחד על גבי התקן
המשמש לאחסון חומר מחשב.
 .12כן בוטלה בתיקון החובה להגיש במסגרת הליכי התנגדות מסמכים בשני עותקים לצדדים
האחרים בהליך וכעת יש להגיש מסמכים אלה ,למעט הודעת ההתנגדות ,בעותק אחד בלבד.
 .13יצוין כי רשות הפטנטים מעודדת הגשת מסמכים במסגרת הליכי על ריב בפורמט
אלקטרוני ,בדואר אלקטרוני למזכירות בית הדין  MazcirutBeiDin@justice.gov.ilאו
על גבי התקן המשמש לאחסון חומר מחשב ,בקובץ מסוג  .PDFהגשה כאמור אינה חובה,
והינה בנוסף להגשת המסמכים בנייר ואולם תקל באופן משמעותי על קליטת המסמכים
והטיפול בהם במזכירות בית הדין.
ג .ביטול תקנה  66לתקנות
 .14בתיקון בוטלה תקנה  66שעניינה הסתמכות על חומר שלא הוזכר קודם לכן במהלך שמיעת
הליך התנגדות לבקשות לפטנט.
תחילתו של תיקון זה הינה תוך  31יום מיום פרסום התיקון ברשומות .התיקון יחול על הליכי
התנגדות למתן פטנט שטרם נדונו בפני הרשם ,סגנו והפוסקים בקניין רוחני.
ב ב ר כ ה,
אסא קלינג
ראש רשות הפטנטים
______________________________________________________________
רח' אגודת ספורט הפועל  ,1הגן הטכנולוגי ,בניין  ,5מלחה ,ירושלים 96951
1 Agudat Sport Hapoel St., Technology Park, Bldg. 5, Malcha, Jerusalem 96951
פקסFax: 972-2-5651700 :
טלTel: 972-2-5651643 :

רשומות

קובץ התקנות
י"א בכסלו התשע"ג

7185

 25בנובמבר 2012
עמוד

תקנות הפטנטים (נוהלי הרשות ,סדרי דין ,מסמכים ואגרות) (תיקון) ,התשע"ג214 ����������������������������������������� 2012-
כללי הבחירות לכנסת (סוגי עבודות ,תפקידים או שירותים שיש לבחון את עברו הפלילי של מי שמבצעם
או נותנם) ,התשע"ג220 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2012-

תקנות הפטנטים (נוהלי הרשות ,סדרי דין ,מסמכים ואגרות) (תיקון),
התשע"ג2012-
  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 מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 7

.1

תיקון תקנה 11

 .2בתקנה (11א) לתקנות העיקריות ,במקום פסקה ( )2יבוא:

בתקנה  7לתקנות הפטנטים (נוהלי הרשות ,סדרי דין ,מסמכים ואגרות) ,התשכ"ח1968-
(להלן  -התקנות העיקריות) ,תקנת משנה (ב)  -תימחק.
"()2

3

על גבי גיליונות נייר לבן בגודל ( A4רוחב  21 -ס"מ ,גובה  29.7 -ס"מ)".

תיקון תקנה 13

.3

תיקון תקנה 15

 .4בתקנה  15לתקנות העיקריות -

בתקנה  13לתקנות העיקריות ,במקום "פקודת העדות" יבוא "פקודת הראיות [נוסח
חדש] ,התשל"א."41971-
()1

בתקנת משנה (א) ,במקום "שני עתקים" יבוא "עותק";

( )2בתקנת משנה (ג) ,בסופה יבוא "תקנת משנה זו לא תחול על הודעות התנגדות
המוגשות לפי סעיפים 64 ,61 ,30ו(73 ,ג) ו–(170ג) לחוק".
תיקון תקנה 19

.5

בתקנה (19א) לתקנות העיקריות ,במקום הסיפה ,החל במילים "בשלושה עתקים" יבוא
"ותכלול פירוט כאמור בתקנה  ,20בעותק אחד ,וכן אגרות ההגשה כמפורט בפרטים 1
עד  ,3לפי העניין ,בתוספת השנייה; כמו כן יוגש לרשות עותק של הבקשה על גבי התקן
המשמש לאחסון חומר מחשב ,כאמור בסעיף  11לחוק" .

תיקון תקנה 20

.6

בתקנה (20א)( )2לתקנות העיקריות ,במקום "שרטוטים או הדגמות" יבוא "שרטוטים,
הדגמות או רצפים גנטיים".

תיקון תקנה 21

 .7בתקנה  21לתקנות העיקריות -
()1

בתקנת משנה (א) ,במקום "לבן ,חזק" יבוא "לבן";

()2

במקום תקנת משנה (ב) יבוא:
"(ב)

גיליון השרטוטים יהיה בגודל ( A4רוחב  21 -ס"מ ,גובה  29.7 -ס"מ)".

תיקון תקנה 22

.8

תיקון תקנה 25

 .9בתקנה  25לתקנות העיקריות ,אחרי "בשפה שאינה שפה רשמית" יבוא "או אנגלית".

בתקנה (22א) לתקנות העיקריות ,בסופה יבוא "כמו כן יוגש לרשות עותק של הבקשה
המתוקנת על גבי התקן המשמש לאחסון חומר מחשב ,כאמור בסעיף  11לחוק".

החלפת תקנה  .10 28במקום תקנה  28לתקנות העיקריות יבוא:
"דרישת דין קדימה  .28נדרש דין קדימה לאחר פרסום דבר הגשת הבקשה לפי סעיף
לאחר פרסום הבקשה
 16לחוק ,ואושרה הבקשה לדין קדימה ,יפורסם דבר הגשת
הבקשה שנית".
תיקון תקנה 29

 .11בתקנה  29לתקנות העיקריות -
( )1בתקנת משנה (א) ,המילים "ייעשה על גבי אחד מעתקי טופס הבקשה שהוגשו
ללשכה ,ואותו עותק"  -יימחקו;
תקנת משנה (ב)  -בטלה.
()2
__________
1
2
3
4
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ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;148התשע"ב ,עמ' .483
ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"א ,עמ' .130
ק"ת התשכ"ח ,עמ'  ;1104התשע"ב ,עמ' .1166
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,18עמ' .421

קובץ התקנות  ,7185י"א בכסלו התשע"ג25.11.2012 ,

 .12בתקנה (31א) לתקנות העיקריות -
()1

בפסקה ( ,)1במקום "תרפיו" יבוא "פרטיה";

()2

פסקה ( - )7תימחק.

 .13בתקנה  32לתקנות העיקריות -

תיקון תקנה 31

תיקון תקנה 32

( )1בתקנת משנה (א) ,ברישה ,במקום "ברשומות" יבוא "באתר האינטרנט כאמור
בתקנה 149א (להלן  -אתר האינטרנט)";
()2

פסקה ( - )1תימחק.

 .14בתקנה  35לתקנות העיקריות -
()1

תיקון תקנה 35

במקום תקנת משנה (א) יבוא:
"(א) בקשה להקדמת בחינה תוגש לפי סעיף 19א לחוק ,ובצירוף האגרה הקבועה
לכך ,אם נקבעה;".

()2

תקנות משנה (ב) עד (ד)  -בטלות.

 .15בתקנה  36לתקנות העיקריות -

תיקון תקנה 36

( )1ברישה ,במקום "סעיף (18א)( ")2יבוא "סעיף (18ב)(;")1
()2

בפסקה ( ,)1אחרי פסקת משנה (ב) יבוא:
"(ג) רשימה של פרסומים שפורסמו לפני תאריך הבקשה ,הידועים למבקש
והנוגעים במישרין לאמצאה;".

( )3בפסקה ( ,)2במקום "בשפה שאינה שפה רשמית  -יצרף להם המבקש את תרגומם"
יבוא "בשפה שאינה שפה רשמית או אנגלית  -רשאי הרשם לדרוש את תרגומם;";
()4

אחרי פסקה ( )3יבוא:
"( )4לא השיב המבקש על הדרישה במועד הקבוע בפסקה ( ,)2יהיה דינו כדין מי
שלא סילק ליקויים שעליהם נמסרה לו הודעה לפי סעיף  20לחוק".

 .16בתקנה (39ב) לתקנות העיקריות ,בסופה יבוא "לפי סעיף 16א או לפי סעיף  26לחוק ,לפי תיקון תקנה 39

העניין".
 .17בתקנה  52לתקנות העיקריות ,במקום "אגרת הפרסום לעניין סעיף  26לחוק" יבוא "אגרת תיקון תקנה 52

קיבול הבקשה".
 .18בתקנה  53לתקנות העיקריות -
()1

תיקון תקנה 53

בכותרת השוליים ,במקום "אגרת פרסום" יבוא "אגרת קיבול הבקשה";

( )2במקום "אגרת הפרסום במועד הקבוע בתקנה (7ב)" יבוא "אגרת קיבול הבקשה
בתוך שלושה חודשים מיום הודעת הרשם לפי תקנה  "52ובמקום "אגרת הפרסום" יבוא
"אגרת קיבול הבקשה".
 .19תקנה  54לתקנות העיקריות  -בטלה.

תיקון תקנה 54

 .20תקנה  66לתקנות העיקריות  -בטלה.

ביטול תקנה 66

 .21בתקנה  )1(67לתקנות העיקריות ,במקום "לא הודיע איש מבעלי הדין שיתייצב ואכן לא תיקון תקנה 67

התייצבו ",יבוא "הודיעו בעלי הדין שלא יתייצבו לדיון.",
 .22בתקנה  78לתקנות העיקריות ,במקום "חתום" יבוא "חתומה".
קובץ התקנות  ,7185י"א בכסלו התשע"ג25.11.2012 ,

תיקון תקנה 78
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תיקון תקנה 85

 .23בתקנה  85לתקנות העיקריות -
( )1בתקנת משנה (א) ,במקום "הם באישור ועדת הכספים של הכנסת" יבוא "יהיו";
()2

בתקנת משנה (ב) ,במקום " ")6(6יבוא ".")6(12

תיקון תקנה 87

 .24בתקנה (87א) לתקנות העיקריות ,במקום "לא מוקדם מחודש" יבוא "לא מוקדם משלושה
חודשים".

תיקון תקנה 91

 .25בתקנה (91א) לתקנות העיקריות ,המילים "וכן את אגרת הפרסום שנקבעה"  -יימחקו.

תיקון תקנה 97

 .26בתקנה  97לתקנות העיקריות -
( )1בתקנת משנה (א) ,במקום "ישלם המבקש תוך חודש ימים ממתן ההודעה את אגרת
הפרסום שנקבעה ,וימסור לרשם" יבוא "ימסור המבקש לרשם" ,המילים "או השרטוטים"
 יימחקו ,ובסופה יבוא "כמו כן יוגש עותק של הפירוט המתוקן על גבי התקן המשמשלאחסון חומר מחשב ,כאמור בסעיף  11לחוק;".
( )2בתקנת משנה (ב) ,המילים "לא שולמה האגרה כאמור בתקנת משנה (א) או"  -יימחקו.

תיקון תקנה 102

 .27בתקנה (102ו)( )2לתקנות העיקריות ,במקום "ברשומות" יבוא "באתר האינטרנט".

תיקון תקנה 117

 .28בתקנה (117א) לתקנות העיקריות ,המילים "ואגרת פרסום"  -יימחקו.

תיקון תקנה 118

 .29בתקנה  118לתקנות העיקריות ,במקום "ברשומות" יבוא "באתר האינטרנט".

תיקון תקנה 119

 .30בתקנה (119א) לתקנות העיקריות ,המילים "בצירוף האגרה שנקבעה"  -יימחקו ,ובסופה
יבוא "ביקש אדם להצטרף כמבקש ,ישלם את האגרה שנקבעה לכך לפי סעיף 117
לחוק".

תיקון תקנה 124

 .31בתקנה (124ב) לתקנות העיקריות ,במקום "ברשומות" יבוא "באתר האינטרנט".

החלפת תקנות
140 ,139

 .32במקום תקנות  139ו– 140לתקנות העיקריות יבוא:
"רישום

 .139ראה הרשם כי התקיימו במבקש כל התנאים שעליו למלא,
ירשום את שמו בפנקס ,ודבר הרישום יפורסם באתר
האינטרנט".

תיקון תקנה 141

 .33בתקנה  141לתקנות העיקריות ,אחרי "הרשם ינהל" יבוא "באתר האינטרנט".

תיקון תקנה 142

 .34בתקנה (142ב) לתקנות העיקריות ,במקום הסיפה ,החל במילים "שליש האגרה" יבוא
" 5%לכל חודש שבו פיגרו בתשלום או חלק ממנו; עורך פטנטים שלא שילם את האגרה
חמש שנים ,יימחק שמו מן הפנקס".

ביטול תקנה 143

 .35תקנה  143לתקנות העיקריות  -בטלה.

תיקון תקנה 145

 .36בתקנה  145לתקנות העיקריות -
()1

במקום פסקה ( )2יבוא:
"( )2שם האמצאה ,תאריך הבקשה ,ואם נדרש דין קדימה  -מדינת האיגוד
שבה הוגשה בקשת החוץ ,תאריך הגשתה ומספרה או סימן זיהוי אחר שנתנה לה
הרשות שאליה הוגשה ,תאריך פרסום קיבול הבקשה לפי סעיף  26לחוק ,תאריך
מתן הפטנט ,תאריך מתן צו הארכה לפי החוק ,דבר הגשת התנגדות למתן צו
הארכה ,דבר הגשת בקשה לשינוי תקופת תוקף צו הארכה או לביטולו;";

( )2בפסקה ( ,)3אחרי "פקיעת תוקף" יבוא "פקיעת תוקף צו הארכה" ואחרי "החזר
תוקף" יבוא "דבר הגשת בקשה לביטול הפטנט".
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 .37בתקנה (146א) לתקנות העיקריות ,בסופה יבוא "הוגשה בקשה כאמור לתיקון טעות תיקון תקנה 146

סופר ,לא תיגבה אגרה בעדה".
 .38בתקנה (147א) לתקנות העיקריות ,במקום "בשני עתקים" יבוא "בעותק אחד".

תיקון תקנה 147

 .39בתקנה (149א) לתקנות העיקריות ,במקום "בשני עתקים" יבוא "בעותק אחד".

תיקון תקנה 149

 .40אחרי תקנה  149לתקנות העיקריות יבוא:

הוספת פרק א'1

"פרק א' :1פרסום באתר האינטרנט
פרסום באתר
האינטרנט

149א .נקבעה חובה בחוק או על פיו לפרסם מידע באתר האינטרנט   ,
יפורסם המידע באתר האינטרנט האמור בסעיף 166א לחוק.

שמירת המידע

149ב .מידע שפורסם כאמור בתקנה 149א יישמר במערכת ממוכנת  
שיועדה לכך ובהתאם להנחיות אגף מערכות המידע במשרד
המשפטים ,ובלבד שנוסף על האמור בסעיף 166א לחוק -
( )1המערכת מגובה באמצעים מוגנים ומובטחים ,והגיבוי
נשמר בנפרד מהמערכת;
( )2ננקטים אמצעים סבירים כדי להגן על המידע שפורסם
מפני שינויים לכל אורך תקופת שמירתו; לעניין זה ,חתימת
קובץ המכיל את המידע שפורסם בחתימה אלקטרונית
מאובטחת ,כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית ,התשס"א-
 ,52001ערב הפרסום ,תיחשב כאמצעי סביר להגנה מפני
שינויים".

 .41בתקנה  150לתקנות העיקריות ,המילים "בשני עתקים"  -יימחקו.

תיקון תקנה 150

 .42בתקנה  191לתקנות העיקריות ,במקום "תוגש" יבוא "יוגש".

תיקון תקנה 191

 .43בטופס מס'  1שבתוספת הראשונה לתקנות העיקריות ,המילים "ת"ד  767ירושלים"  -תיקון התוספת
הראשונה
יימחקו.
החלפת התוספת
השנייה

 .44במקום התוספת השנייה לתקנות העיקריות יבוא:

"תוספת שנייה
(תקנות  6 ,6א(87 ,85 ,19 ,ג) ו–(112א))
בשקלים חדשים

   .1עם הגשת בקשה לפטנט לפי סעיף (11א) לחוק בעד 50
התביעות הראשונות שבבקשה ,ואולם מבקש שאינו
חברה ואינו שותפות ,או חברה או שותפות שמחזור
עסקיה בשנה הקודמת לא עלה על  10מיליון שקלים
חדשים ,המגישים בעד אמצאה מסוימת בקשה ראשונה
לפטנט ישלמו  60%מהסכום

2,000

   .2אגרת הגשה נוספת בעד כל תביעה שבבקשה לפטנט החל
בתביעה ה–51

513

   .3אגרת הגשה נוספת בעד כל  50עמודים שבבקשה לפטנט
החל בעמוד ה– ;101במספר העמודים לא יימנו רצפים
גנטיים

250

__________
5
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בשקלים חדשים

218

  .4אגרת הגשה בעד כל תביעה נוספת שבבקשה בין–לאומית
המייעדת את ישראל ,החל בתביעה ה–51

513

  .5אגרת הגשה בעד כל  50עמודים נוספים שבבקשה בין–
לאומית המייעדת את ישראל ,החל בעמוד ה–101

250

  .6עם הגשת בקשה להפקת דוח במתכונת של דוח חיפוש
בין–לאומי לפי תקנה 35א

1,750

(   .7א) עם הגשת בקשה למחיקת פטנט או לביטולו לפי
סעיף (73א) ,או לתיקון הפנקס לפי סעיפים (170א) ו–171
לחוק או תקנות (146א) ו–(149א)

233

(ב) עם הגשת מסמך מתוקן שבעקבותיו יידחה תאריך
בקשת הפטנט לפי סעיף  23לחוק

233

(ג) עם הגשת בקשה לרישום זכות לגבי פטנט או זכות
באמצאה שהוגשה עליה בקשת לפטנט לפי סעיף 169
לחוק ,לשינוי רישום כזה או לביטולו

233

(ד) עם הגשת בקשה לתיקון טעות סופר בפירוט לפי
סעיף  69לחוק

233

  .8עם הגשת בקשה להקדמת בחינה של בקשת פטנט ,לפי
תקנה (35א) ,למעט בקשות כאמור המוגשות לפי סעיף
19א(א)( )1ו–19א(א)( )2לחוק

1,000

  .9עם הגשת בקשה להארכת כל מועד ,לפי סעיפים 48ד(ג)
ו– 164לחוק או לפי תקנות (5א) או (87ג) ,בעד כל חודש
או חלק ממנו

200

 .10עם קבלת הודעה על קיבול הבקשה לפי תקנה  ,52ואולם
מבקש שאינו חברה ואינו שותפות או חברה או שותפות
שמחזור עסקיה בשנה הקודמת לא עלה על  10מיליון
שקלים חדשים ,המגישים בעד אמצאה מסוימת בקשה
ראשונה לפטנט ישלמו  60%מהסכום

700

( .11א) עם הגשת בקשה בקשר להליך על ריב ,לפי כל אחד
מהסעיפים (73 ,67 ,61 ,30 ,25ג)(124 ,117 ,ב) 133 ,ו–(170ג)
לחוק וכן תקנות  100 ,84 ,81ו–195

2,000

(ב) עם הגשת בקשה להשמיע טענות לפני הרשם לפי
סעיף  159או השגה לפי סעיף  161לחוק או לפי תקנה 42
או (46א)

700

(ג) עם הגשת בקשה לתיקון פירוט לפי סעיפים  29או
 65לחוק

700

(ד) עם הגשת בקשה להחזרת תוקפו של פטנט לאחר
פקיעתו לפי סעיף  59לחוק

700

קובץ התקנות  ,7185י"א בכסלו התשע"ג25.11.2012 ,

בשקלים חדשים

 .12אגרת חידוש לפי סעיף  56לחוק:
( )1עם הגשת בקשת חידוש לפני תום שלושה חודשים מיום
מתן הפטנט ,עד תום שש שנים מתאריך הבקשה לפטנט

800

( )2עם הגשת בקשת חידוש לפני תום השנה השישית
מתאריך הבקשה לפטנט ,לתקופה נוספת של ארבע שנים

1,600

( )3עם הגשת בקשת חידוש לפני תום השנה העשירית
מתאריך הבקשה לפטנט ,לתקופה נוספת של ארבע שנים

2,400

( )4עם הגשת בקשת חידוש לפני תום השנה הארבע
עשרה מתאריך הבקשה לפטנט ,לתקופה נוספת של ארבע
שנים

4,000

( )5עם הגשת בקשת חידוש לפני תום השנה השמונה
עשרה מתאריך הבקשה לפטנט ,לתקופה נוספת של
שנתיים

5,600

( )6אגרת חידוש כוללת לתשלום לפני תום שלושה
חודשים מיום מתן הפטנט כדי שיהיה בתוקף לכל תקופתו   

12,000

 .13אגרה לאומית לפי סעיף 48ד(א) לחוק

2,000

 .14אגרת חיפוש המשתלמת לרשות הפטנטים כרשות חיפוש
בין–לאומית לפי תקנה (6ד) לתקנות הפטנטים (יישום
האמנה בדבר שיתוף פעולה בענייני פטנטים) ,התשנ"ו-
( 61996להלן  -תקנות יישום האמנה)

3,500

 .15אגרת מסירה לפי תקנה (6ה) לתקנות יישום האמנה

546

 .16אגרה נוספת המשתלמת לרשות הפטנטים כרשות חיפוש
בין–לאומית לפי סעיף 48י(ד) לחוק

3,500

 .17אגרת בחינה מקדימה המשתלמת לרשות הפטנטים
כרשות בין–לאומית לבחינה מקדימה לפי תקנה (6ז)
לתקנות יישום האמנה

1,500

 .18אגרה נוספת המשתלמת לרשות הפטנטים כרשות
בין–לאומית לבחינה מקדימה לפי סעיף 48יא(ד) לחוק

1,500

 .19אגרת מסירה מאוחרת לפי תקנה (6ח) לתקנות יישום
האמנה

450

 .20עם הגשת בקשה לדיון מחדש לפי סעיף 21א לחוק ,או
לבטל ביטול לפי סעיף 21ב לחוק

233

( .21א) עם הגשת בקשה להיבחן בעל פה או בכתב לשם
רישום כעורך פטנטים לפי סעיף  143לחוק ,וכן עם הגשת
הבקשה להירשם כעורך פטנטים לפי סעיף  142לחוק  

171

(ב)

אגרה שנתית לעורך פטנטים לפי סעיף  145לחוק

 .22בעד אישור או העתק כל פירוט ,שרטוט ,מסמך או תעודה,
או בעד נסח מתוך הפנקס ,לפי סעיף (168ב) לחוק

171
"43

__________
6

ק"ת התשנ"ו ,עמ'  ;948התשע"ב ,עמ' .1167
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תחילה

( .45א) תחילתה של תקנה  13ביום תחילתו של סעיף  8לחוק הפטנטים (תיקון מס' ,)10
התשע"ב.72012-
(ב) תחילתה של תקנה  30 ,19ימים מיום פרסומן של תקנות אלה (להלן   -יום הפרסום),
והיא תחול על הליכי התנגדות למתן פטנט שטרם נדונו לפני הרשם.
(ג)

תחילתן של תקנות   ,)2(22 ,4ו– 43ב– 1בחודש השני שחל לאחר יום הפרסום.

ד' בכסלו התשע"ג ( 18בנובמבר )2012
   י ע ק ב נ א מ ן
               שר המשפטים

(חמ )3-884
                                                 

__________
ס"ח התשע"ב ,עמ' .483

7

כללי הבחירות לכנסת (סוגי עבודות ,תפקידים או שירותים שיש לבחון את
עברו הפלילי של מי שמבצעם או נותנם) ,התשע"ג2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 17א(א) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט1969-
(להלן  -החוק) ,אני קובע לאמור:
בחינת עבר פלילי .1

1

אלה סוגי העבודות ,התפקידים והשירותים שיש לבחון את עברו הפלילי של מי
שמבצעם או נותנם לפי סעיף 17א לחוק:
()1

עובדי הוועדה המרכזית -
(א) כל מי שמועסק בוועדה המרכזית במשרה תקנית או לפי שעות ,למעט מי
שבמשרתו שלא בתקופת הבחירות הוא עובד הכנסת;
(ב) מי שמועסק בוועדה המרכזית בתקופת הבחירות לכנסת ועובד במשכן
הכנסת ,בין אם הוא עובד הוועדה ,מבצע בעבורה תפקיד או נותן לה שירות
בתקופה האמורה ,למעט מי שנותן לוועדה שירותי מזנון או מספק לה ציוד;
בפסקת משנה זו" ,תקופת בחירות"  -כהגדרתה בחוק מיסוי תשלומים בתקופת
בחירות ,התשנ"ו;21996-

()2

כל עובדי המרכז המבצעי הלוגיסטי של ועדת הבחירות המרכזית;

( )3כל עובדי ועדות הבחירות האזוריות ,בין אם משרתם בתקן הוועדה האזורית
שנקבע לפי תקנה  6לתקנות הבחירות לכנסת ,התשל"ג ,31973-ובין אם הם מועסקים
בוועדה לפי שעות ,ולמעט מי שעובד בוועדת הבחירות האזורית ביום הבחירות
בלבד.
ח' בכסלו התשע"ג ( 22בנובמבר )2012
(חמ )3-4569
                                                 

     

  א ל י ק י ם ר ו ב י נ ש ט י י ן
שופט בית המשפט העליון
      יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית
    לכנסת התשע עשרה
  

__________
1
2
3
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7186

 2בדצמבר 2012
עמוד

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כללים לניהול קופת גמל מרכזית לקצבה) ,התשע"ג2012-
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תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון) ,התשע"ג226 ������������������������������������������������� 2012-
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (ביטוח) (דירקטוריון וועדותיו) (תיקון) ,התשע"ג226 ���������������������������� 2012-
תקנות ניירות ערך (מאשר חתימה) (תיקון) ,התשע"ג226 ����������������������������������������������������������������������������������� 2012-
תקנות ניירות ערך (דואר אלקטרוני מאובטח) ,התשע"ג230 �������������������������������������������������������������������������������2012-
תיקון טעות

(ו) בוטל האישור שנתנה הרשות למאשר חתימה לפי תקנות מאשר חתימה ,יפוג
תוקפה של התעודה האלקטרונית שהנפיק אותו מאשר חתימה שבעה ימים מיום
הביטול ,ולא יהיה ניתן לעשות בה שימוש עוד החל במועד זה.
ביטול מינויו או
שינוי בפרטיו
של מורשה
גישה לתיבת
דואר אלקטרוני
מאובטח

.5

אופן שימוש
בתיבת דואר
אלקטרוני מאובטח

.6

אופן הכניסה לאתר הדואר ,פתיחת תיבת דואר אלקטרוני מאובטח ועיון במסמכים
האלקטרוניים שנשלחו לתיבה מאת הרשות ייעשה בהתאם לכללי שימוש במערכת
דואר אלקטרוני מאובטח.

תדירות הגישה
לתיבת הדואר
האלקטרוני
המאובטח

.7

גוף מפוקח יקבע נהלים פנימיים אשר יבטיחו כי לפחות אחד מבין מורשי הגישה מטעמו
לתיבת הדואר האלקטרוני המאובטח שלו ייגש פעם אחת לפחות בכל שני ימי עסקים
לתיבת הדואר האלקטרוני המאובטח של הגורם המדווח לצורך בדיקה אם התקבל
בתיבה מסמך אלקטרוני שנשלח מאת הרשות.

תחילה

.8

תחילתן של תקנות אלה במועד תחילתן של תקנות ניירות ערך (מאשר חתימה) (תיקון),
התשע"ג( 72012-להלן  -יום התחילה).

הוראת מעבר

.9

ביקש מי שהיה גוף מפוקח הרשום במגנא ערב יום התחילה למנות את מורשה החתימה
האלקטרונית שלו כמורשה גישה לתיבת דואר אלקטרוני מאובטח ,והרשות אישרה את
המינוי ,רשאי המורשה לעשות שימוש בתעודה האלקטרונית שהונפקה לו לפי תקנות
דיווח אלקטרוני גם לצורך עבודה עם תיבת הדואר האלקטרוני המאובטח של הגוף
המפוקח ,בלא צורך בפנייה למאשר חתימה לשם רכישת תעודה אלקטרונית חדשה.

(א) ביטל גוף מפוקח את מינויו של מורשה הגישה מטעמו לתיבת הדואר האלקטרוני
המאובטח ,יודיע על כך לרשות ולמאשר החתימה שהנפיק את התעודה האלקטרונית
לאותו מורשה ,לא יאוחר ממועד כניסת הביטול לתוקף.
(ב) חל שינוי בפרטים שנמסרו בבקשת הרישום ביחס למורשה הגישה לתיבת הדואר
האלקטרוני המאובטח של הגוף המפוקח ,יודיע על כך הגוף המפוקח לרשות לא יאוחר
מיום כניסת השינוי לתוקף.
(ג) הודעה לרשות כאמור בתקנות משנה (א) ו–(ב) תוגש בדיווח אלקטרוני ,ואולם
רשאי עובד שהרשות הסמיכה לכך להתיר ,בנסיבות מיוחדות ,הגשת ההודעה לרשות
שלא באמצעות דיווח אלקטרוני ,ובתנאים שיורה.

פרק ד' :שונות

ד' באב התשע"ב ( 23ביולי )2012
(חמ )3-3773

__________
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