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 כ"א אלול תשע"ז
 2017ספטמבר  12שלישי  יום

 871-99-2017-002732: סימוכין
 קול קורא

ט"ו באב התשע"ז ועתיד להיכנס לתוקף  7.8.2017פורסם ברשומות ביום  2017-חוק העיצובים, התשע"ז
קחת חלק בתהליך להציבור משרד המשפטים ורשות הפטנטים מזמינים את בתום שנה מיום פרסומו. 

 :בנושאים שלהלןהעביר הערות והצעות וללחוק זה תקנות ההתקנת 
  

 :סדרי רישום .1

 :הגשת בקשה .א

 ;הנוכחי )מדגמים( האלקטרוני יתרונות וחסרונות באופן ההגשה .1

 הנוכחי.בהתכתבות עם המחלקה במסגרת הליך ההגשה נות וחסרונות יתרו .2

 הליך בחינת בקשה: .ב

 בחינה ומתן אורכות;הגבלת זמן מענה לדוח  .1

 בחינה;כלל הליך ה משךהגבלת  .2

 בנייר; ותבמקום תעוד יםאלקטרוני ומסמכי דין קדימה קבלת תעודת רישום .3

 במקום בנייר; באופן אלקטרונידין קדימה לרשות מסמכי הגשת  .4

עניין מהותי בין החלטות בלהבחין לעניין זה צורך האם יש ו מועד הגשת השגה .5

 להחלטות בעניין טכני;

 .באמצעות הדואר האלקטרוני החלטת בוחן עיצוביםמסירת  .6

 

 :הליכים בפני הרשם .2

 ;, ראיות ובקשות בינייםכתבי טענותדרך ומועד הגשת  .א

 ;מהצד שכנגד מתן אפשרות לבקש גילוי מסמכים .ב

 ;במסגרת ההליך פסיקת הוצאותאופן  .ג

 .באמצעות הדואר האלקטרוני החלטת הרשםמסירת  .ד

 

 :אגרות .3

 בקשות;להגשת משמעותי הגשה מחסום האגרת היותה של  .א

 .תשלום אגרות חידוש מראש לכל התקופהמתן אפשרות לסכומן ו .ב

 

 :פרסום מידע .4

ודשי והצעות לשינוי פורמט הפרסום של הודעות שקיימת חיומן המשך פרסום הצורך ב .א

  ;חובה חוקית לפרסמן

 רלוונטיות .ככל שהן , באינטרנט הרשות באתר פרסוםה לע תדרכי פרסום נוספוהצעות ל .ב

 ;, הצעות לשיפוריתרונות וחסרונות בביצוע חיפושים כיום –במאגרים חיפוש  .ג

והצעות להנגשה  הפטנטים תהמפורסמים כיום באתר רשו חומריםהנגשת הצורך ב .ד

 .כאמור
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 .הרצויותדרכי התיאור החזותי : תיאור חזותי נאות .5

 

 החזר תוקף:פקיעה ו .6

ואופן ההודעה הרצוי  פו של העיצובפקיעת תוקלבעל עיצוב על הרצוי הודעה מועד ה .א

 ;(האלקטרונידואר באמצעות ה)למשל, 

 .חלופות אפשריות לצירוף תצהיר התומך בבקשה להחזר תוקף .ב

 

 :סימון עיצוב לא רשום .7

ן , והאם יש לאפשר סימועיצוב לא רשום בתחומי עיצוב שוניםהרצוי של סימון האופן  .א

 ;קטלוג המוצרים באינטרנט, וכיצדע"ג המוצרים עצמם/ אריזותיהם/ 

של זכות  ©-)למשל בדומה ל קביעת אופן סימון אחיד לעיצובים לא רשומיםצורך ב .ב

 .יוצרים(

 

לדיון בערעור על החלטת הרשם, נוסף על אלה  בתי משפט מחוזיים נוספיםהסמכת בהצורך  .8

 .הקבועים בחוק )ירושלים ות"א(

 

 בתביעת הפרה.מתן דין וחשבון הצעות ודגשים לאופן  .9

 

 :הגשת בקשה בינלאומית .10

 בהעברת בקשה בינלאומית למשרד הבינלאומי על ידי רשות הפטנטים; הצורך .א

 הגשת בקשה בינלאומית בנייר. .ב

 

  כל נושא רלבנטי אחר. .11

 

בדואר  חתשע" א בחשוון"י 31.10.2017ג'  ליוםעד  לרשות הפטנטיםאת ההערות וההצעות ניתן לשלוח *

 9695101, ירושלים 1אגודת ספורט הפועל או בדואר לכתובת:  adilee@justice.gov.ilאלקטרוני לכתובת 

 .ליאבעדי לידי עו"ד 

 

*פניות שיתקבלו יידונו במסגרת הליך גיבוש החקיקה וישולבו בהתאם לשיקול דעת משרד המשפטים בדו"ח להערכת השפעות 

 .תענהאין התחייבות כי כל פניה כלל הפניות יישקלו, אך  .רגולציה

 

 

 בברכה,

המשפטים,  משרד

 רשות הפטנטים

mailto:adilee@justice.gov.il

