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תקנות המדגמים )תיקון(, התשע"ז-2016

בתוקףסמכותילפיסעיף56)1(לפקודתהפטנטיםוהמדגמים1)להלן-הפקודה(, 
ובאישורשרתהמשפטים,אנימתקיןתקנותאלה:

בתקנה1לתקנותהמדגמים,21925)להלן-התקנותהעיקריות(-1ותיקוןתקנה1

ההגדרה"הוגש"-תימחק; )1(

בהגדרה"משרד",בסופהיבוא"ברשות"; )2(

אחריההגדרה"חוקהפטנטים"יבוא: )3(

""אתרהאינטרנט"-כמשמעותובסעיף166אלחוקהפטנטים;

"אתרההגשה"-אתרהאינטרנטשלהרשותשבאמצעותומתבצעתההגשה
האלקטרוניתלרשות;

"הגשהבנייר"-הגשתמסמךעלידימסירתובידאועלידימשלוחובדואר;

"חומרמחשב"-כהגדרתובחוקהמחשבים,התשנ"ה-31995;

"טופסהגשהאלקטרונית"-טופסאלקטרוניהמשמשלהגשהאלקטרוניתלרשות
כפישהואמופיעבמועדההגשהבאתרההגשה;

"פקודתהראיות"-פקודתהראיות]נוסחחדש[,התשל"א-41971;

"הרשות"-רשותהפטנטיםשהוקמהלפיסעיף156לחוקהפטנטים;

"תעודהאלקטרונית"-כהגדרתהבחוקחתימהאלקטרונית,התשס"א-52001;

"תצהיר"-אחדמאלה,ובלבדשמתקייםבוהאמורבתקנה66:

תצהירלפיסעיף15לפקודתהראיות; )1(

תצהיראוהצהרהבכתבבדבראמיתותהדבריםשנכתבובה,שניתנו )2(
מחוץלישראל,והםערוכיםוחתומיםבפנינציגדיפלומטיאוקונסולרישל
ישראלהמוסמךלכךאובפניאדםשהוסמךלקבלםלפידיןהמקוםשבוניתנוו"

בתקנה3לתקנותהעיקריות-2ותיקוןתקנה3

במקוםתקנתמשנה)ב(יבוא: )1(

האגרותלפיתקנותאלהישולמובבנקהדואראובאמצעותשרתהתשלומים ")ב(
הממשלתי;אישורעלביצועהתשלוםיוגשלרשםיחדעםהודעהבענייןשבעדו
ביצוע על אישור יוגש לא 7א בתקנה כאמור בהגשה ואולם האגרה, שולמה

התשלוםו";

אחריתקנתמשנה)ב(יבוא: )2(

שילםאדםאגרהליותרמענייןאחד,יפרטבהודעהלפיתקנתמשנת)ב(את ")ג(
הענייניםשבעדםשולמההאגרהו

לענייןהאגרותהמנויותבתוספתהראשונה,יראואתמועדקבלתההודעה )ד(
לפיתקנתמשנה)ב(ברשותיחדעםאישורעלביצועהתשלום,אםנדרשלהגישו,

כמועדביצועהתשלוםו"

חוקיא"י,כרךב',עמ'1053ו 1

חוקיא"י,כרךג',עמ'1957ו 2

ס"חהתשנ"ה,עמ'366ו 3

דינימדינתישראל,נוסחחדש18,עמ'421ו 4

ס"חהתשס"א,עמ'210ו 5
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בתקנה4לתקנותהעיקריות,אחרי"לתקנותאלה"יבוא"וכןטופסהגשהאלקטרונית"ו3ותיקוןתקנה4

אחריתקנה6לתקנותהעיקריות,מתחתלכותרת"מסמכים"יבוא:4והוספתתקנה6א

בקשה,הודעהאומסמךאחר,וכלעותקמהםהמוגשים6או"הגשתמסמכים )א(
לרשות,יוגשובניירכאמורבתקנה7אובאתרההגשהכאמור

בתקנות7אעד7ד,בכפוףלתקנתמשנה)ב(ו

עלאףהאמורבתקנתמשנה)א(,אדםשהואאחדמן )ב(
באתר ומסמכים הודעות בקשות, יגיש להלן, המפורטים

ההגשהבלבד:

מבקששהואתאגיד; )1(

בעלמקצועמורשהלפיכלדין,שההגשהמתבצעת )2(
במסגרתמקצועואורישיונוו"

במקוםתקנה7לתקנותהעיקריותיבוא:5והחלפתתקנה7

"מסמכיםהמוגשים
בנייר

בקשה,הודעהאומסמךאחר,וכלעותקמהם,המוגשים7ו )א(
בניירלרשות-

יודפסובצבעבלתיניתןלהימחות; )1(

A4 בגודל לבן נייר גיליונות גבי על יהיו )2(
)רוחב-21סנטימטרים,גובה-7ו29סנטימטרים(;

יהיובעלישולייםשל5סנטימטריםלפחותבראש )3(
כלגיליון,של3עד4סנטימטריםלימינושלגיליוןהכתוב
עבריתאוערביתולשמאלושלגיליוןהכתובאנגלית,

ושל3סנטימטריםלפחותבסוףכלשורה;

יודפסובצדוהאחדשלהגיליוןבלבד; )4(

ימוספרו,אםהםכולליםיותרמגיליוןאחד; )5(

יכללוציוןשלמספרהמדגםאושלמספרבקשת )6(
המדגםשאליהםמתייחסהמסמך;

יהיובנושאאחדבלבד; )7(

היההמסמךציור,יצויןבראשכלגיליוןשלואם )8(
הואחליפושלמסמךשהוגשלפניכןו

לצדהגשתבקשה,הודעהאומסמךבניירבבקשהלביטול )ב(
רישוםשלמדגםלפיסעיף36לפקודהאובבקשהלהשמיע
טענותכאמורבתקנה49בנוגעלהודעהעלליקוייםלפיתקנה
28אואגבהליךלפיתקנה48,יוגשעותקשלהםגםעלגבי
התקןלאחסוןחומרמחשב,בהתאםלהוראותתקנתמשנה)ג(ו

בהגשתבקשה,הודעהומסמךאחר,עלגביהתקןהמשמש )ג(
תקנת לפי בנייר הגשה לצד הנעשית מחשב חומר לאחסון

משנה)ב(-

תיקוןתקנה4בתקנה4לתקנותהעיקריות,אחרי"לתקנותאלה"יבוא"וכןטופסהגשהאלקטרונית"ו3ו

הוספתתקנה6אאחריתקנה6לתקנותהעיקריות,מתחתלכותרת"מסמכים"יבוא:4ו

בקשה,הודעהאומסמךאחר,וכלעותקמהםהמוגשים6או"הגשתמסמכים )א(
לרשות,יוגשובניירכאמורבתקנה7אובאתרההגשהכאמור

בתקנות7אעד7ד,בכפוףלתקנתמשנה)ב(ו

עלאףהאמורבתקנתמשנה)א(,אדםשהואאחדמן )ב(
באתר ומסמכים הודעות בקשות, יגיש להלן, המפורטים

ההגשהבלבד:

מבקששהואתאגיד; )1(

בעלמקצועמורשהלפיכלדין,שההגשהמתבצעת )2(
במסגרתמקצועואורישיונוו"

החלפתתקנה7במקוםתקנה7לתקנותהעיקריותיבוא:5ו

"מסמכיםהמוגשים
בנייר

בקשה,הודעהאומסמךאחר,וכלעותקמהם,המוגשים7ו )א(
בניירלרשות-

יודפסובצבעבלתיניתןלהימחות; )1(

A4 בגודל לבן נייר גיליונות גבי על יהיו )2(
)רוחב-21סנטימטרים,גובה-7ו29סנטימטרים(;

יהיובעלישולייםשל5סנטימטריםלפחותבראש )3(
כלגיליון,של3עד4סנטימטריםלימינושלגיליוןהכתוב
עבריתאוערביתולשמאלושלגיליוןהכתובאנגלית,

ושל3סנטימטריםלפחותבסוףכלשורה;

יודפסובצדוהאחדשלהגיליוןבלבד; )4(

ימוספרו,אםהםכולליםיותרמגיליוןאחד; )5(

יכללוציוןשלמספרהמדגםאושלמספרבקשת )6(
המדגםשאליהםמתייחסהמסמך;

יהיובנושאאחדבלבד; )7(

היההמסמךציור,יצויןבראשכלגיליוןשלואם )8(
הואחליפושלמסמךשהוגשלפניכןו

לצדהגשתבקשה,הודעהאומסמךבניירבבקשהלביטול )ב(
רישוםשלמדגםלפיסעיף36לפקודהאובבקשהלהשמיע
טענותכאמורבתקנה49בנוגעלהודעהעלליקוייםלפיתקנה
28אואגבהליךלפיתקנה48,יוגשעותקשלהםגםעלגבי
התקןלאחסוןחומרמחשב,בהתאםלהוראותתקנתמשנה)ג(ו

בהגשתבקשה,הודעהומסמךאחר,עלגביהתקןהמשמש )ג(
תקנת לפי בנייר הגשה לצד הנעשית מחשב חומר לאחסון

משנה)ב(-



קובץהתקנות7738,ז'בכסלוהתשע"ז,2016ו12ו7 240

יחולוהוראותהרשםלענייןהגשהעלגביהתקן )1(
המשמשלאחסוןחומרמחשבמכוחסמכותולפיסעיף

11)א(לחוקהפטנטים,בשינוייםהמחויבים;

יראוכמועדהגשתההודעה,הבקשהאוהמסמך )2(
כאמוראתמועדהגשתםבנייראואתמועדהגשתםעל

גביההתקן,המאוחרמביניהם;

עלהבקשה,ההודעהאוהמסמךהמוגשיםבנייר )3(
לאיחולוהוראותתקנתמשנה)א()4(ו

בהגשהבניירשלמסמךרשמישנתנהרשותמרשויות )ד(
המדינהאורשותשלמדינתחוץלאתחולתקנתמשנה)א(ו"

הוספתתקנות
7אעד7ד

אחריתקנה7לתקנותהעיקריותיבוא:6ו

"הגשתמסמכים
באתרההגשה

תוגש7או ההגשה, באתר המוגשת מדגם לרישום בקשה )א(
אליו ויצורפו אלקטרונית הגשה טופס באמצעות לרשם
קבציםהכולליםאתהציוריםוכן,לפיהעניין,ייפויכוחלפי

תקנה12)2(ו

בקשה,הודעהאומסמךאחרשישאושמותרלהגישם )ב(
לרשם,ניתןלהגישםבאתרההגשהו

עלבקשות,הודעותומסמכיםאחריםהמוגשיםבאתר )ג(
ההגשהלפיתקנותאלה,יחולוהוראותהרשםלענייןהגשה
עלגביהתקןהמשמשלאחסוןחומרמחשב,מכוחסמכותולפי

סעיף11)א(לחוקהפטנטים,בשינוייםהמחויביםו

קישורית תהיה לא ההגשה, באתר המוגש במסמך )ד(
ואולם לו, מחוצה או המסמך בתוך למידע )Hyper Link(
רשאיהמגישלכלולבמסמךקישוריתלצורךהפניהמתוכן
עניינים,אםקיים,לסעיפיםהנוגעיםלענייןבגוףהמסמךאו
לצורךהפניה,אםקיימת,במללשלהמסמךלסעיפיםהנוגעים

לענייןבגוףהמסמךו

מסמךהמוגשבאתרההגשהוהמכילמידעטקסטואלייוכן )ה(
באמצעותתוכנההמאפשרתביצועחיפושטקסטואליבשפה
שבהנכתבהמסמך,כגוןבתוכנההמשמשתליצירתקבצים
בפורמט)PDF)PortableDocumentFormatטקסטואלי;מסמך
PDFהמכילרקמידעשאינוטקסטואלי,ניתןלהגישגםבפורמט

שאינוטקסטואליו

המגישכלבקשה,הודעהאומסמךאחרהמוגשיםכאמור7בודרישתהזדהות )א(
בתקנה7א,יזדההבאמצעותתעודהאלקטרוניתו

בקשה, מגיש על יחולו לא )א( משנה תקנת הוראות )ב(
הודעהאומסמךמןהמנוייםלהלן:

בקשהלרישוםמדגםלפיסעיף30לפקודה; )1(

בקשהלפיסעיף33לפקודה; )2(

בקשהלביטולרישוםמדגםלפיסעיף36לפקודה; )3(
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42 סעיף לפי במדגם סופר טעות לתיקון בקשה )4(
לפקודה,המוגשתבידימישאינובעלהמדגם;

בקשהלקבלתעותקכאמורבסעיף35)2(לפקודה )5(
ובקשהלקבלתהעתקמאושרלפיסעיף40לפקודה;

תשלומיאגרותשלאצורףלהןמסמךנוסףו )6(

בהגשתבקשה,הודעהאומסמךאחרבאתרההגשה,7גוקליטתמסמכים )א(
יראואותםכמוגשיםבמועדשבונקלטובאתרההגשהבהתאם
להודעהעלקליטתםשתשלחהרשותלכתובתדואראלקטרוני
שמסרהמגישלמטרהזובעתההגשה;נדחתהקליטתםשל
בקשה,הודעהאומסמךכאמור,תשלחהרשותלכתובתהדואר
האלקטרוניהאמורההודעהעלדחייתםבציוןסיבתהדחייהו

ולא המסמךלאייקלט מסמךבאתרההגשה, בהגשת )ב(
ייחשבכמוגש,אלאאםכןעברבהצלחהבדיקתקבלהברמה
הטכנית;מסמךשלאעברבהצלחהאתבדיקתהקבלהלא

תתאפשרהגשתוו

בקשהלרישוםמדגםהמוגשתבאתרההגשה,שלאצוין )ג(
בהשםהמבקש,שלאשולמהבעדהאגרהאושלאצורףאליה
ציור,לאתיקלטבאתרההגשהולאתישלחלגביהכלהודעה
)א(,ואולםיוצגבאתרההגשהחיווי כאמורבתקנתמשנה

אוטומטיכילאמולאופרטיםאלהו

אםצפויהאוישתקלהבאתרההגשה,יפרסםהרשם7דוהגשהבעתתקלה )א(
התקלה תחילת מועד בה שיצוין האינטרנט באתר הודעה
ומועדסיומהאםהואידועלרשם;לאהיהידועמועדסיום
התקלהבזמןפרסוםההודעהכאמוראושהשתנהמועדתחילת
התקלהאוסיומה-יפרסםהרשםבאתרהאינטרנטהודעה
נוספתובהיצויןמועדסיוםהתקלהאוהמועדהמעודכן,לפי

העניין)להלן-הודעהנוספת(ו

פרסםהרשםהודעהכאמור,לרבותהודעהנוספת,יחולו )ב(
הוראותאלהעלמגישבקשה,הודעהאומסמך)בתקנהזו-

מסמך(:

האחרון המועד לפני המסתיימת תקלה לגבי )1(
אף על - האחרון( המועד - )להלן מסמך להגשת
האמורבתקנה6א)ב(,רשאיהמגישלהגישאתהמסמך
7,מיוםתחילתהתקלה בהגשהבניירכאמורבתקנה
לפיההודעהעדשניימיעסקיםלאחריוםסיוםהתקלה
בפועלאושניימיעסקיםלאחריוםפרסוםהודעהאו

הודעהנוספתעלסיוםהתקלה,המאוחרמביניהם;

42 סעיף לפי במדגם סופר טעות לתיקון בקשה )4(
לפקודה,המוגשתבידימישאינובעלהמדגם;

בקשהלקבלתעותקכאמורבסעיף35)2(לפקודה )5(
ובקשהלקבלתהעתקמאושרלפיסעיף40לפקודה;

תשלומיאגרותשלאצורףלהןמסמךנוסףו )6(

בהגשתבקשה,הודעהאומסמךאחרבאתרההגשה,7גוקליטתמסמכים )א(
יראואותםכמוגשיםבמועדשבונקלטובאתרההגשהבהתאם
להודעהעלקליטתםשתשלחהרשותלכתובתהדוארהאלקטרוני
שמסרהמגישלמטרהזובעתההגשה;נדחתהקליטתםשל
בקשה,הודעהאומסמךכאמור,תשלחהרשותלכתובתהדואר

האלקטרוניהאמורההודעהעלדחייתםבציוןסיבתהדחייהו

ולא מסמךבאתרההגשה,המסמךלאייקלט בהגשת )ב(
ייחשבכמוגשאלאאםכןעברבהצלחהבדיקתקבלהברמה
הטכנית;מסמךשלאעברבהצלחהאתבדיקתהקבלהלא

תתאפשרהגשתוו

בקשהלרישוםמדגםהמוגשתבאתרההגשה,שלאצוין )ג(
בהשםהמבקש,שלאשולמהבעדהאגרהאושלאצורףאליה
ציור,לאתיקלטבאתרההגשהולאתישלחלגביהכלהודעה
)א(,ואולםיוצגבאתרההגשהחיווי כאמורבתקנתמשנה

אוטומטיכילאמולאופרטיםאלהו

אםצפויהתקלהאואםישתקלהבאתרההגשה,יפרסם7דוהגשהבעתתקלה )א(
תחילת מועד בה שיצוין האינטרנט באתר הודעה הרשם
התקלהומועדסיומהאםהואידועלרשם;לאהיהידועמועד
סיוםהתקלהבזמןפרסוםההודעהכאמוראושהשתנהמועד
תחילתהתקלהאוסיומה-יפרסםהרשםבאתרהאינטרנט
המועד או התקלה סיום מועד יצוין ובה נוספת הודעה

המעודכן,לפיהעניין)להלן-הודעהנוספת(ו

פרסםהרשםהודעהכאמור,לרבותהודעהנוספת,יחולו )ב(
הוראותאלהעלמגישבקשה,הודעהאומסמך)בתקנהזו-

מסמך(:

האחרון המועד לפני המסתיימת תקלה לגבי )1(
אף על - האחרון( המועד - )להלן מסמך להגשת
האמורבתקנה6א)ב(,רשאיהמגישלהגישאתהמסמך
7,מיוםתחילתהתקלה בהגשהבניירכאמורבתקנה
לפיההודעהעדשניימיעסקיםלאחריוםסיוםהתקלה
בפועלאושניימיעסקיםלאחריוםפרסוםהודעהאו

הודעהנוספתעלסיוםהתקלה,המאוחרמביניהם;
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לגביתקלההמתקיימתבמועדהאחרון-עלאף )2(
האמורבתקנה6א)ב(,רשאיהמגישלהגישאתהמסמך
בהגשהבניירכאמורבתקנה7אובאתרההגשה,עד
שניימיעסקיםלאחרהמועדהאחרון,ויראואתהמסמך
בעד יחויב לא והמגיש האחרון במועד הוגש כאילו
ההגשהבתשלוםאגרתהארכתמועדכאמורבפרט9

לתוספתהראשונהו

הגשה של בתוקפה לפגוע כדי נוספת בהודעה אין )ג(
שנעשתהלפיתקנתמשנה)ב(עלסמךהודעהקודמתו

במועד ההגשה באתר מסמך הגשת מתאפשרת לא )ד(
ולא ההגשה באתר ההגשה שכשלה משום בין האחרון,
פרסמההרשותהודעהעלתקלהוביןאםבשלתקלהבמחשבי
המגישהמונעתאתהאפשרותשלהגשהבאתרההגשהואינה
ניתנתלתיקוןבאותוהיום,תחולעלהגשתהמסמךתקנתמשנה

)ב()2(,ובלבדשיצורףלמסמךהמוגשתצהירהמפרטאתניסיון
ההגשהואתהנסיבותשהובילולאי־ההגשהבמועדו"

תקנה8לתקנותהעיקריות-בטלהו7וביטולתקנה8

בתקנה10לתקנותהעיקריות-8ותיקוןתקנה10

בתקנתמשנה)ב(- )1(

ברישה,המילה"מהרשם"-תימחק; )א(

59)3("יבוא"ומגישבקשהכאמור בסיפה,במקום"אוהודעהלפיתקנה )ב(
בתקנה59לאיעבירבדרךזואתהעתקהבקשהלפיתקנה59)3(ו";

אחריתקנתמשנה)ג(יבוא: )2(

כתובתלמסירתהודעותכאמורבתקנתמשנה)א(,יראוהכמעןלענייןכלחובה ")ד(
אורשותלמסורלנמעןמסמכיםלפיהחוקאותקנותאלה,אךאםנמסרהכתובתדואר
אלקטרונילפיתקנתמשנה)ב(,רשאיםהרשםומישהגישבקשהכאמורבתקנה59

למסורלנמעןמסמכיםבאמצעותה,בכפוףלאמורבתקנתמשנה)ב(ו

נתןאדםייפויכוחלסוכןלפיתקנה12)2(,יראואתמענושלהסוכןכמען )ה(
למסירתמסמכיםלמייפההכוח,כלעודייפויהכוחבתוקפווכלעודמייפההכוח
אוהסוכןלאהודיעולרשםאחרת;הוראותתקנהזויחולוגםעלמעןהסוכןאו
מעןאחרשנמסר,ורשאיהסוכןלהודיעעלכתובתדואראלקטרוניכאמורבתקנת
משנה)ב(לגביכלהבקשותלמדגםוההליכיםשמבקשיהםמיוצגיםבהםעלידוו"

תקנה13לתקנותהעיקריות-בטלהו9וביטולתקנה13

בתקנה14לתקנותהעיקריות,במקום"בטופסמדגמיםמס'2"יבוא"בטופסשבתוספת10ותיקוןתקנה14
השנייהאובטופסההגשההאלקטרונית,לפיהעניין"ו

בתקנה19לתקנותהעיקריות,במקום"שניציוריםשוויםזהלזהבדיוק"יבוא"ציוראחד"11ותיקוןתקנה19
והמילים"אושתידוגמאות"-יימחקוו

בתקנה20לתקנותהעיקריות,במקום"כלאחדמןהציוריםהנלווים"יבוא"הציורהנלווה"ו12ותיקוןתקנה20

בתקנה21לתקנותהעיקריות,בתקנתמשנה)1(,בראשהיבוא"בהגשהבניירשלבקשה,13ותיקוןתקנה21
הודעהאומסמךאחר"ו
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בתקנה22לתקנותהעיקריות,אחרי"צילומים"יבוא"בנייר"ו14ותיקוןתקנה22

במקוםתקנה24יבוא:15והחלפתתקנה24

"מילים,אותיותאו
ספרותבמדגמים

כשישנןמילים,אותיותאוספרותשאינןמגופושלהמדגם,24ו
מסיריםאותןמןהציוריםאוהדוגמאות,וכשהןמגופושל
הערה בהן שתוכנס לדרוש הרשם בידי הרשות המדגם,

שמוותריםעלזכותהשימושהיחידהבהןו"

בתקנה50לתקנותהעיקריות-16ותיקוןתקנה50

בתקנתמשנה)2(,במקום"במשך"יבוא"נשלחההודעתהרשםבדואר,יודיע )1(
המבקשלרשםבתוך"והמילים"חייבהמבקשלהודיעלרשם"-יימחקו;

אחריתקנתמשנה)2(יבוא: )2(

נשלחההודעתהרשםבדואראלקטרוני,יודיעהמבקשלרשםבתוך )3("
חמישהימיםמיוםשנמסרהלוההודעהבהתאםלתקנה9)ב(,אםישבדעתו

להשמיעאתטענותיוו"

בתקנה52לתקנותהעיקריות,במקום"הצהרה"יבוא"תצהיר",במקום"אותההצהרה"17ותיקוןתקנה52
יבוא"אותותצהיר"ובמקום"ההצהרה"יבוא"התצהיר"ו

בתקנה59לתקנותהעיקריות-18ותיקוןתקנה59

בתקנתמשנה)1(,בסופהיבוא"ויפורטובהטענותיושלהמבקש"; )1(

תקנתמשנה)2(-בטלה; )2(

במקוםתקנתמשנה)3(יבוא: )3(

העתקהבקשהיועברלבעלהרשוםעלידימגישהבקשהלביטולהרישום )3("
באמצעותהדוארו"

בתקנה60לתקנותהעיקריות-19ותיקוןתקנה60

האמורבהיסומן")א("ובובמקום"ההעתקים"יבוא"ההעתק"; )1(

בסופהיבוא: )2(

שלחהבעלהרשוםאתהעתקההודעהשכנגדכאמורבתקנתמשנה)א( ")ב(
)להלן-המסמך(בדואראלקטרוני,יודיעלנמעןבטלפון,בתוך24שעותמשעת
המשלוח,כישלחלובדואראלקטרוניאתהמסמךוכיהמסמךהוגשלרשם,ויערוך
תרשומתעלההודעההטלפונית,שתכלולאתפרטיהמסמך,זמןהשיחהושמושל
האדםשלונמסרהההודעה,ואולםאםאישרהצדהאחראתקבלתהמסמךבדואר

אלקטרוניחוזר,איןהצדהמגישחייבלהודיעובטלפוןכאמורו"

במקוםתקנה61לתקנותהעיקריותיבוא:20והחלפתתקנה61

"ראיותיושלבעל
הבקשה

בתוךחודשימיםמיוםמסירתהעתקההודעהשכנגדכאמור61ו
בתקנה60,אובתוךזמןנוסףשהרשםייקבע,יגישהמבקש
ראיותיולרשםבאמצעותתצהיר,ובאותהשעהימסורלבעל
בדואר כאמור הראיות העתק נמסר העתקן; את הרשום

אלקטרוני,יחולוהוראותתקנה60)ב(בשינוייםהמחויביםו"

בתקנה62לתקנותהעיקריות-21ותיקוןתקנה62

במקוםכותרתהשולייםיבוא:"ראיותהבעליםוראיותלסתור"; )1(

תיקוןתקנה22בתקנה22לתקנותהעיקריות,אחרי"צילומים"יבוא"בנייר"ו14ו

החלפתתקנה24במקוםתקנה24יבוא:15ו

"מילים,אותיותאו
ספרותבמדגמים

המדגם,24ו של מגופו שאינן ספרות או אותיות מילים, כשיש
מסיריםאותןמןהציוריםאוהדוגמאות,וכשהןמגופושל
הערה בהן שתוכנס לדרוש הרשם בידי הרשות המדגם,

שמוותריםעלזכותהשימושהיחידהבהןו"

תיקוןתקנה50בתקנה50לתקנותהעיקריות-16ו

בתקנתמשנה)2(,במקום"במשך"יבוא"נשלחההודעתהרשםבדואר,יודיע )1(
המבקשלרשםבתוך"והמילים"חייבהמבקשלהודיעלרשם"-יימחקו;

אחריתקנתמשנה)2(יבוא: )2(

נשלחההודעתהרשםבדואראלקטרוני,יודיעהמבקשלרשםבתוך )3("
חמישהימיםמיוםשנמסרהלוההודעהבהתאםלתקנה9)ב(,אםישבדעתו

להשמיעאתטענותיוו"

בתקנה52לתקנותהעיקריות,במקום"הצהרה"יבוא"תצהיר",במקום"אותההצהרה"17ו
יבוא"אותותצהיר"ובמקום"ההצהרה"יבוא"התצהיר"ו

תיקוןתקנה52

תיקוןתקנה59בתקנה59לתקנותהעיקריות-18ו

בתקנתמשנה)1(,בסופהיבוא"ויפורטובהטענותיושלהמבקש"; )1(

תקנתמשנה)2(-בטלה; )2(

במקוםתקנתמשנה)3(יבוא: )3(

העתקהבקשהיועברלבעלהרשוםעלידימגישהבקשהלביטולהרישום )3("
באמצעותהדוארו"

תיקוןתקנה60בתקנה60לתקנותהעיקריות-19ו

האמורבהיסומן")א("ובובמקום"ההעתקים"יבוא"ההעתק"; )1(

בסופהיבוא: )2(

שלחהבעלהרשוםאתהעתקההודעהשכנגדכאמורבתקנתמשנה)א( ")ב(
)להלן-המסמך(בדואראלקטרוני,יודיעלנמעןבטלפון,בתוך24שעותמשעת
המשלוח,כישלחלובדואראלקטרוניאתהמסמךוכיהמסמךהוגשלרשם,ויערוך
תרשומתעלההודעההטלפונית,שתכלולאתפרטיהמסמך,זמןהשיחהושמושל
האדםשלונמסרהההודעה,ואולםאםאישרהצדהאחראתקבלתהמסמךבדואר

אלקטרוניחוזר,איןהצדהמגישחייבלהודיעובטלפוןכאמורו"

החלפתתקנה61במקוםתקנה61לתקנותהעיקריותיבוא:20ו

"ראיותיושל
בעלהבקשה

בתוךחודשימיםמיוםמסירתהעתקההודעהשכנגדכאמור61ו
60,אובתוךזמןנוסףשהרשםיקבע,יגישהמבקש בתקנה
ימסור שעה ובאותה תצהיר, באמצעות לרשם ראיותיו את
לבעלהרשוםאתהעתקן;נמסרהעתקהראיותכאמורבדואר

אלקטרוני,יחולוהוראותתקנה60)ב(בשינוייםהמחויביםו"

תיקוןתקנה62בתקנה62לתקנותהעיקריות-21ו

במקוםכותרתהשולייםיבוא:"ראיותהבעליםוראיותלסתור"; )1(
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בתקנתמשנה)1(,במקום"להניחבמשרדהצהרותבשבועהכתשובהלכך, )2(
ומשהניחהצהרות"יבוא"להגישבמשרדאתראיותיו,ומשהגישראיות";

בתקנתמשנה)2(,במקום"להניחבמשרדהצהרותבשבועהכתשובהלכך" )3(
יבוא"להגישלמשרדאתראיותיובתשובה";

בתקנתמשנה)3(,במקום"הצהרות"יבוא"ראיות"; )4(

בסופהיבוא: )5(

נמסרהעתקכאמורבתקנותמשנה)1(או)2(בדואראלקטרוני,יחולו )4("
הוראותתקנתמשנה60)ב(בשינוייםהמחויביםו"

בתקנה62אלתקנותהעיקריות,במקום"שהםממיןהתשובהבלבד"יבוא"בתקנות2260ותיקוןתקנה62א
עד62-שניחודשים"ו

בתקנה63לתקנותהעיקריות-23ותיקוןתקנה63

במקוםכותרתהשולייםיבוא:"חתימתהראיות"; )1(

במקום"להניח"יבוא"להגיש"ובמקום"הוכחות"יבוא"ראיות"ו )2(

בתקנה64לתקנותהעיקריות-24ותיקוןתקנה64

בתקנתמשנה)1(,בכלמקום,במקום"הצהרה"יבוא"תצהיר"; )1(

בתקנתמשנה)3(,במקום"העתקהקבלהעלתשלוםהאגרההקבועה"יבוא"אישור )2(
עלביצועתשלוםהאגרהכאמורבתקנה3)ב("ו

במקוםתקנה66לתקנותהעיקריותיבוא:25והחלפתתקנה66

תצהיריהיהערוךבגוףראשון,מחולקלסעיפים,ומכיל66ו"תצהיר )1(
רקעובדותשהמצהיריכוללהוכיחןמתוךידיעתוהואאו,אם

צייןאתהנימוקיםלכך,גםלפימיטבאמונתוו

בכלתצהיריצוינושמו,תוארווכתובתושלהמצהירו" )2(

תקנה67לתקנותהעיקריות-בטלהו26וביטולתקנה67

במקוםתקנה68לתקנותהעיקריותיבוא:27והחלפתתקנה68

"חותמתהפקיד
המקבלאת

התצהירמשמשת
הוכחהלעצמה

בוחותמואו68ו אונטבעו נקבעו כלמסמךשנראהמתוכוכי
חתימתושלאדםשהורשהעלפיתקנותאלהלקבלתצהיר,
לאותכיאותותצהירניתןונחתםבפניו,הרשותבידיהרשם
לקבלובלאצורךבהוכחתאמיתותהחותםאוהחתימהאו
בהוכחתמעמדוהרשמישלאותואדםאובהוכחתאמיתותה

שלההרשאהשבידולקבלתצהירו"

החלפתהתוספת
השנייה

במקוםהתוספתהשנייהלתקנותהעיקריותיבוא:28ו
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"תוספת שנייה
)תקנה14(

"תוספת שנייה
)תקנה14(

 2016-956הצעת חוק מס':

 803-99-2016-071090סימוכין: 

 

11 

 בקשה לרישום מדגם 

 14לפי תקנה  

Application for Registration of a Design 
Pursuant to regulation 14 

 

 For Office Use לשימוש המשרד

 :Number  מספר:

 :Date  תאריך:

Ante/Postd  הוקדם/נדחה:
ated 

 

 I (Name and address of applicant, and in case of (*) מקום התאגדותו( –)*( אני, )שם המבקש, מענו ולגבי גוף מאוגד 
body corporate – place of incorporation) 

 

)*( ת.ז. / 
 ח.פ.

 
(*) ID No. 

Company No. 

 

 :Design Owner by virtue of )*( בעל מדגם מכוח:
 

 

  :Of a design the title of which is (the article) שם המדגם )דבר התוצרת, הפריט(:

 )*(
 עברית:

 (*) 
Hebrew: 

 )*(
 אנגלית:

 (*) 
English: 

    

 Hereby apply for a design to be granted to me in  מדגם רשום לגביונתן לי ימבקש בזאת כי י
respect thereof 

 :The Design is applied to המדגם מיוחד ל:
 

 

 

 :In Class (*)  )*( בסוג:

 

 :The Design has been previously registered  המדגם נרשם לפני כן:
 :In class  בסוג:

 .No  במספר:
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תחילתןשלתקנותאלהביוםכ"טבכסלוהתשע"ז)29בדצמבר2016()להלן-יום30ותחילה )א(
התחילה(ו

6א)ב(לתקנותהעיקריות, עלאףהאמורבתקנתמשנה)א(,תחילתהשלתקנה )ב(
כנוסחהבתקנה4לתקנותאלה-שישהחודשיםמיוםהתחילהו

כ"טבחשווןהתשע"ז)30בנובמבר2016(
)חמ3-375-ת1(

ג נ י ל ק  א ס א 
רשםהפטנטיםוהמדגמים 

  

  

 :P.O.A  פוי כח:יי Priority Date דרישת דין קדימה

  
  (**) כללי/מיוחד

  שלםמצורף/יו

(**) General/Individual – 
attached / to be filed latter 

  מדינת האגוד

Convention Country 

  תאריך

Date 

  מספר/סימן

Number/Mark:

:Filed in case  הוגש בעניין:

        

    חודש       Dayיום       
Month  

 Address for delivery of (*)  (*) מען למסירת מסמכים     Yearשנה 
documents 

        

Email address  כתובת דואר אלקטרוני

, מסמכים ממשרד הרשם זו בדרך לקבל מעוניין שדה זה ימולא רק אם המבקש
  לפי פקודת הפטנטים והמדגמים והתקנות מכוחה.

Provision of an email address is not obligatory, but if provided 
constitutes applicant's agreement to receive by email all  
communications from the Patent office, pursuant to the Patent and 
Designs Ordinance and Regulations enacted thereunder 

    

  

 Statement of Novelty, if any, pursuant to  , אם נדרש:17הודעה על חידוש לפי תקנה 
Regulation 17:

  

  

    :Disclaimer notice pursuant to Regulation 24  , אם נדרש:24פי תקנה הודעה על ויתור ל

  

  

  חובה ים אינםהבא שדותה

, כמו שהוא, טרם הגשת בקשה פורסם או שווק(**) המדגם 
טרם הגשת  , כמו שהוא,/ המדגם לא פורסם ולא שווק זו

  בקשה זו

  

ווק ישה מועד הפרסום או המדגם פורסם או שווק,אם 
  לראשונה

  

   חדש / מקורימתבקש בשל היותו המדגם **) (

The following fields are not mandatory 

(**) The design was published or marketed, as is, 
before the date of this application / the design was 
not published and not marketed, as is, before the 
date of this application 

If the design was published or marketed before, 
date of first publication or marketing  

(**) The design is applied for on the basis of being 
new / original  

  
 Mandatory Field (*)  (*) שדה חובה 

 Cross out if irrelevant (**)"  (**) יש למחוק את המיותר
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תקנות הקרינה הבלתי מייננת )תיקון(, התשע"ז-2016

בתוקףסמכותילפיסעיפים23,5ו־25)א(לחוקהקרינההבלתימייננת,התשס"ו- 
12006)להלן-החוק(,בהסכמתשרהאוצרלפיסעיף23לחוקולפיסעיף39בלחוק
יסודותהתקציב,התשמ"ה-21985,בהתייעצותעםשרהתשתיותהלאומיותהאנרגיה
והמיםלפיסעיף25)ג(לחוק,ובאישורועדתהפניםוהגנתהסביבהשלהכנסת,אני

מתקיןתקנותאלה:

בתקנותהקרינההבלתימייננת,התשס"ט-32009)להלן-התקנותהעיקריות(,אחרי1והוספתתקנה2א
תקנה2יבוא:

היתרהקמה,היתרהפעלהאוהיתרסוג,ניתןלהעברה,2או"העברתהיתר )א(
ובלבדשניתןלכךאישורמראשובכתבמאתהממונהו

הממונהרשאילהתנותאתמתןהאישורבקבלתמידע )ב(
ומסמכיםהדרושיםלצורךהחלטהבבקשה,וכןרשאיהוא
עמידה להבטיח כדי הדרוש ככל באישור תנאים לקבוע

בתנאיההיתרו"

תיקוןהתוספת
הראשונה

בתוספתהראשונהלתקנותהעיקריות-2ו

הרץ" מגה 400 עד הרץ מגה מ־10 בתדר ,)RF( רדיו בתדרי "קרינה במקום )1(
שבטורא'והאמורלצדובטוריםב'עדד'יבוא:

טורא'
סוגימקורותקרינה

טורב'
סוגההיתר

טורג'
תוקףהיתר

טורד'
סכוםהאגרהבשקלים

חדשים

"קרינהבתדרירדיו
)RF(,בתדרמ–10
מגההרץעד400

מגההרץ

1,500בעדהספקמשדרחמששניםהיתרהקמה
עד250וואט,ועוד1,500

בעדכלמדרגתהספק
שלעד250וואטנוספים

750בעבורהספקמשדרחמששניםהיתרהפעלה
עד250וואט,ועוד750

בעדכלמדרגתהספק
שלעד250וואטנוספים

היתרסוג
למיתקניםבהספק
שידורעד14וואט

597וכן-239בעדכלחמששנים
מקורקרינה"

במקום"קרינהבתדרנמוךמאוד)ELF(,ממיתקןלייצורחשמל"שבטורא'והאמור )2(
לצדובטוריםב'עדד'יבוא:

תקנות הקרינה הבלתי מייננת )תיקון(, התשע"ז-2016

בתוקףסמכותילפיסעיפים23,5ו־25)א(לחוקהקרינההבלתימייננת,התשס"ו- 
12006)להלן-החוק(,בהסכמתשרהאוצרלפיסעיף23לחוקולפיסעיף39בלחוק
יסודותהתקציב,התשמ"ה-21985,בהתייעצותעםשרהתשתיותהלאומיותהאנרגיה
והמיםלפיסעיף25)ג(לחוק,ובאישורועדתהפניםוהגנתהסביבהשלהכנסת,אני

מתקיןתקנותאלה:

בתקנותהקרינההבלתימייננת,התשס"ט-32009)להלן-התקנותהעיקריות(,אחרי1ו
תקנה2יבוא:

הוספתתקנה2א

היתרהקמה,היתרהפעלהאוהיתרסוג,ניתןלהעברה,2או"העברתהיתר )א(
ובלבדשניתןלכךאישורמראשובכתבמאתהממונהו

הממונהרשאילהתנותאתמתןהאישורבקבלתמידע )ב(
ומסמכיםהדרושיםלצורךהחלטהבבקשה,וכןרשאיהוא
עמידה להבטיח כדי הדרוש ככל באישור תנאים לקבוע

בתנאיההיתרו"

תיקוןהתוספתבתוספתהראשונהלתקנותהעיקריות-2ו
הראשונה

הרץ" מגה 400 עד הרץ מגה מ־10 בתדר ,)RF( רדיו בתדרי "קרינה במקום )1(
שבטורא'והאמורלצדובטוריםב'עדד'יבוא:

טורא'
סוגימקורותקרינה

טורב'
סוגההיתר

טורג'
תוקףהיתר

טורד'
סכוםהאגרהבשקלים

חדשים

"קרינהבתדרירדיו
)RF(,בתדרמ–10
מגההרץעד400

מגההרץ

1,500בעדהספקמשדרחמששניםהיתרהקמה
עד250וואט,ועוד1,500

בעדכלמדרגתהספק
שלעד250וואטנוספים

750בעדהספקמשדרחמששניםהיתרהפעלה
עד250וואט,ועוד750

בעדכלמדרגתהספק
שלעד250וואטנוספים

היתרסוג
למיתקניםבהספק
שידורעד14וואט

597וכן-239בעדכלחמששנים
מקורקרינה"

במקום"קרינהבתדרנמוךמאוד)ELF(,ממיתקןלייצורחשמל"שבטורא'והאמור )2(
לצדובטוריםב'עדד'יבוא:

ס"חהתשס"ו,עמ'158ו 1

ס"חהתשמ"ה,עמ'60ו 2

ק"תהתשס"ט,עמ'381ו 3
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טורא'
סוגימקורותקרינה

טורב'
סוגההיתר

טורג'
תוקףהיתר

טורד'
סכוםהאגרה

בשקליםחדשים

"קרינהבתדרנמוך
-)ELF(מאוד

ממיתקן )1(
לייצורחשמל,

למעטממיתקן
המייצרחשמל

בזרםישרכמפורט
בפסקה)2(

296בעדכלמגהחמששניםהיתרהקמה
וולטאמפריכולת

ייצורחשמל

148בעדכלמגהעשריםוחמששניםהיתרהפעלה
וולטאמפריכולת

ייצורחשמל

היתרסוגלמיתקן
לייצורחשמל

בהספקשלעד1
מגהוולטאמפר

591וכן-237חמששנים
בעדכלמקור

קרינה

ממיתקן )2(
המייצרחשמל

בזרםישר

5,919חמששניםהיתרהקמה

17,754עשריםוחמששניםהיתרהפעלה

היתרסוגלמיתקן
לייצורחשמל

בהספקשלעד1
מגהוולטאמפר

2,957וכן-1,184חמששנים
בעדכלמקור

קרינה"

כ"זבחשווןהתשע"ז)28בנובמבר2016(
)חמ3-3665-ת1(

ן י ק ל א  ב א ז 
השרלהגנתהסביבה 

סודרבמח'רשומות,משרדהמשפטים,והודפסבמדפיסהממשלתי  ISSN 0334-3030  המחיר86ו4שקליםחדשים


