
 דמגומות

 קובץ התקנות
 י״ג באדר ב׳ התשמ״ו 4917 24 במרס 1986

 עמוד

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (אגרות הפטנטים, המדגמים וסימני
 מסחר), התשמ״ו-1986 709

 תקנות הפטנטים(נהלי הלשכה, סדר דין, מסמכים ואגרות)(תיקון), התשמ״ו-1986 710

 תקנות סימני המסחר(תיקון), התשמ״ו-1986 712

713 .  תקנות המדגמים(תיקון), התשמ״ו-1986 .

 תקנות הפטנטים והמדגמים(סדרי הדין לפני ועדת פיצוי ודמי זכיון)(תיקון), התשמ״ו-1986 . . . 714

 תקנות הפטנטים והמדגמים(סדרי הדין לפני ועדת ערעור)(תיקון), התשמ״ו-1986 714

 תקנות ההגנה על כינויי מקור(הנוהל בועדות ערר)(תיקון), התשמ״ו-1986 715

 תקנות כינויי מקור (סדרי רישום של כינויי מקור שארץ מקורם היא ישראל) (תיקון),
 התשמ״ו-1986 715

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה)
 (אגדות הפסגטים, המדגמים וסימני מסחר), התשמ״ו-986ז

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת

s :אנו מצווים לאמור ,  שעה), התשמ׳׳ו-11985

 1. אגרות להליכים ופעולות לענין פטנטים יהיו כמפורט בתקנות הפטנטים (נהלי הלשכה, אגרות הפטנטים
 סדרי דין, מסמכים ואגרות) (תיקון), התשמ״ו~21986.

 2. אגרות להליכים ופעולות לענין סימני מסחר יהיו כמפורט בתקנות סימני המסחר(תיקון), אגרות סימני
י ח ס . מ  התשמ״ו-31986

 1 ס״ח התשמ״ו, עמ׳ 2.

 2 ק״ת התשמ׳׳ו, עמ׳ 710.

 3 ק״ת התשמ״ו, עמ׳ 712.
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 אגרות המדגמים 3. אגרות להליכים ופעולות לענין מדגמים יהיו כמפורט בתקנות המדגמים (תיקון),

.  התשמ״ו-41986

 תחילה 4. תחילתו של צו זה ביום כ״א באדר ב׳ התשמ׳׳ו (1 באפריל 1986).

 ב׳ באדר ב׳ התשמ״ו (13 במרס 1986)

ם י ס ה נ ש ס מ נ ר ה א ש  מ

 שר שר המשפטים

 ממלא מקום שר האוצר

 י ק״ת התשמ״ו, עמ׳ 713.

 תקנות הפטנטים (נהלי הלשכה, סדדי דין, מסמכים ואגדות)
 (תיקון), התשמ״ו-1986

(להלן - החוק), ובאישור  בתוקף סמכותי לפי סעיף 194 לחוק הפטנטים, התשכ״ז-11967

, אני  ועדת הכספים של הכנסת, לפי סעיף 56 לחוק ולפי סעיף 1(ב) לחוק־יסוד: משק המדינה2

 מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 5 לתקנות הפטנטים (נהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות), התשכ״ח-31968
 (להלן - התקנות), תקנת משנה (ב) - תימחק.

 2. בתקנה 19 לתקנות, תקנת משנה (ב) - תימחק.

 3. בתקנה 42 לתקנות, במקום ״לבקש להשמיע טענותיו בפני הרשם״ יבוא ״להגיש בקשה
 להשמיע טענותיו בפני הרשם בצירוף האגרה שנקבעה״.

 4. בתקנה 46(א) לתקנות, במקום הסיפה המתחילה במלים ״לדרוש תוך חודש״ יבוא ״תוך
 חודש מיום מתן ההודעה להגיש בקשה להשמיע את טענותיו לפני הרשם בצירוף האגרה

 תיקון תקנה 5

 תיקון תקנה 19

 תיקון תקנה 42

 תיקון תקנה 46

 שנקבעה.״

 תיקון תקנה 78 5. בתקנה 78 לתקנות, המלים ״בצירוף האגרה שנקבעה״ - יימחקו.

 תיקון תקנה 85 6. בתקנה 85(ב) לתקנות, במקום ״9(ט)״ יבוא ״6(6)״.

 תיקון תקנה 112 7. בתקנה 112(א) לתקנות, המלים ״ותצורף אליו האגרה שנקבעה״ - יימחקו.

 תיקון תקנה 155 8. בתקנה 155 לתקנות, המלים ״בצירוף האגרה הקבועה״ - יימחקו.

 תיקון תקנה 172 9. בתקנה 172(ב) לתקנות, המלים ״בצירוף האגרה שנקבעה״ - יימחקו.

 תיקון התוספת 10. בתוספת השניה לתקנות, במקום סעיף קטן (א) יבוא:
 השניה

 ס״ח התשכ״ז, עמי 148.
 ס״ח התשל׳׳ה, עמ׳ 206.

 ק״ת התשכ״ח, עמ׳ 1104; התשמ׳׳ד, עמ׳ 176.
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 בשקלים חדשים

 ״(א) 1. עם הגשת בקשה לפטנט לפי סעיף 11 (א) לחוק 100

 2. (א) עם הגשת בקשה לתיקון הפנקס לפי סעיפים 169 ו־170 לחוק 40

 (ב) עם הגשת מסמך מתוקן שבעקבותיו יידחה תאריך בקשת הפטנט לפי סעיף
 23 לחוק 40

 (ג) עם הגשת בקשה לרישום זכות לגבי פטנט או זכות כבקשה לפטנט לפי

 סעיף 169 לחוק, לשינוי רישום כזה או לביטולו 40

 (ד) עם הגשת בקשה לתיקון פירוט לפי סעיף 69 לחוק 40

 3. עם הגשת בקשה לבחינה על אתר של בקשת פטנט, לפי תקנה 35(א) 100

 4. עם הגשת בקשה לפי תקנות 5(א) או 87(ג) להארכת כל מועד, בעד כל חודש או
 חלק ממנו 8

 5. (א) 'עם הגשת בקשה בקשר להליך על ריב, לפי כל אחד מהסעיפים 25, 30,

 61, 67, 117, 133, 170 ו־171 לחוק וכן תקנות 81 ו־195 100

 (ב) עם הגשת בקשה להשמיע טענות בפני הרשם לפי תקנות 42 או 46(א) 100

 (ג) עם הגשת בקשה לתיקון פירוט לפי סעיפים 29 או 65 לחוק 100

 (ד) עם הגשת בקשה להחזרת תקפו של פטנט לאחר פקיעתו לפי סעיף 65 100
 לחוק

 6. אגרת חידוש לפי סעיף 56 לחוק

 (1) לפי סעיף 56 כדי שהפטנט יהיה בתוקף מיום מתן הפטנט, עד תום שש
 שנים מתאריך הבקשה לפטנט פטור מאגרה

 (2) עם הגשת בקשת חידוש לפני תום השנה הששית מתאריך הבקשה לפטנט,
 לתקופה נוספת של ארבע שנים 20

 (3) לפני תום השנה העשירית מתאריך הבקשה לפטנט, לתקופה נוספת של
 ארבע שנים 300

 (4) עם הגשת בקשת חידוש לפני תום השנה הארבע עשרה מתאריך הבקשה
 לפטנט, לתקופה נוספת של ארבע שנים 600

 (5) עם הגשת בקשת חידוש לפני תום השנה השמונה עשרה מתאריך הבקשה
 לפטנט, לתקופה נוספת של שנתיים 700

 (6) אגרת חידוש כוללת לתשלום לפני תום שלושה חדשים מיום מתן הפטנט -
 כדי שהפטנט יהיה בתוקף לכל תקופתו 1,500

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

 142 לחוק 30

 (ב) אגרה שנתית לעורך פטנטים לפי סעיף 145 לחוק 30

 8. בעד אישור או העתק כל מסמך, תעודה או נסח מתוך הפנקס לפי סעיף 168(ב)
 לחוק 5

 9. (א) בעד צילום פירוט, שרטוט או כל מסמך, לפי סעיף 168(ב) לחוק, לכל עמוד

0.25 

 (ב) בעד צילום של מיקרופילם במכונת העתקה, לפי סעיף 168(ב) לחוק, לכל

 עמוד 0.50

 (ג) נדרש הצילום תוך שבוע, לכל עמוד 0.80

 .10. אגרת פרסום - דמי הפרסום שהודעה עליהם מתפרסמת מעת לעת.״
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 תחילה 11. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״א באדר ב׳ התשמ׳יו (1 באפריל 1986).

ם י ס ה נ ש  ב׳ באדר ב׳ התשמ״ו(13 במרס 1986) מ
 (חמ 3-884) שר המשפטים

 תקנות סימני המסחר (תיקון), התשמ״ו-־986ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 72 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל״ב-1972' (להלן -

, אני  הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יסוד: משק המדינה2

 מתקין תקנות אלה:

(להלן-התקנות העיקריות), במקום תקנת משנה 3  תיקון תקנה 51 1. בתקנה 51 לתקנות סימני המסחר, 1940

 (2) יבוא:

 ״(2) יש לצרף לבקשה את אגרת החידוש הקבועה.״

 תיקון תקנה 52 2. בתקנה 52(2) לתקנות העיקריות, במקום ״בצירוף האגרה והאגרה הנוספת הקבועה״ יבוא

 ״בצירוף אגרת החידוש ואגרת הפיגור הקבועה.״

 תיקון תקנה 53 3. בתקנה 53 (1) לתקנות העיקריות, במקום ״אם שולמו לאחר כך אגרות החידוש והאגרה

 הנוספת הקבועה״ יבוא ״אם שולמו לאחר מכן אגרת החידוש ואגרת ההחזרה לתוקף״.

 תיקון תקנה 79 4. בתקנה 79(2) לתקנות העיקריות, המילים ״ובלבד שישלם את האגרה הקבועה״ - יימחקו.

 בשקלים חדשים

 תיקון התוספת 5. בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות במקום סעיף קטן (א) יבוא:
 הראשונה

 ״(א) 1. עם הגשת בקשה לרישום סימן מסחר בסוג טובין אחד לפי סעיף 7 לפקודה 200

 2. (א) עם הגשת הודעת התנגדות, בקשה לתיקון פנקס או בקשה לביטול רישום
 סימן מסחר לפי סעיפים 24(א), 38 או 41 לפקודה 100

 (ב) עם הגשת בקשה להשמיע טענות לפי סעיף 24(ו) לפקודה 50

 3. (א) עם הגשת בקשה לחידוש רישום סימן מסחר לפי סעיף 32 לפקודה, אגרת

 חידוש 400

 (ב) אגרת פיגור לפי תקנה 52(2) 10

 (ג) אגרת ההחזרה לתוקף לפי תקנה 53(1) 150

 4. עם הגשת בקשה לשינוי ברישום, העברת בעלות, רישום רשות או ביטולה לפי
 סעיפים 36(א), 37, 49(א), 51 או 52 לפקודה וכן עם הגשת בקשה לתיקון הפנקס

 שלגביו לא נקבעה אגרה אחרת 20

 5. בעד חיפוש לגבי סימן אחד בסוג אחד לפי תקנה 78 100

 6. בעד אישור כל רישום (תעודה או נסח) לפי סעיף 6(ב) לפקודה 5

 7. בעד צילום כל מסמך, לכל עמוד - 0.25

 8. עם הגשת בקשה לבחינה על אתר לפי תקנה 22(ג) 100

 9. אגרת פרסום - דמי הפרסום שהודעה עליהם מתפרסמת מעת לעת.״

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 26, עמי 511.
 ס״ח התשל״ה, עמ׳ 206.

 עייר 1940, תוס׳ 2, עמי 192; ק״ת התש״ם, עמי 1130; התשמ״ד, עמי 2562.
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 6. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״א באדר ב׳ התשמ׳׳ו (1 באפריל 1986). תחילה

 נתאשר.

ר ו ל צ א ו  ב׳ באדר ב׳ התשמ׳׳ו (13 במרס 1986) י

» רשם הפטנטים, המדגמים ״ " m 29 

ם וסימני מסחר י ס ה נ ש  מ

 שר המשפטים

 תקנות המדגמים (תיקון), התשמ״ו-986ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 56 לפקודת הפטנטים והמדגמים' (להלן - הפקודה), ובאישור תיקון התוספת
ת הראשונה ן נ ק ן ת י ק ת י מ נ ׳ א 2 ה נ י ד מ ק ה ש : מ ד ו ס י . ק ן ח ^ ( ב ) ף 1 י ע י ם פ ח ל ס נ כ ל ה ם ש י פ ם כ ת ה ד ע  ו

 1. במקום סעיף קטן (א) בתוספת הראשונה לתקנות המדגמים3 יבוא:

 בשקלים חדשים

 ״(א) 1 . (א) עם הגשת בקשה לרישום מדגם המיועד לחפץ אחד בסוג אחד לפי סעיף 30
 לפקודה 30

 (ב) עם הגשת בקשה לרישום מדגם המיועד למערכת חפצים, בסוג אחד לפי
 תקנה 5 60

 2. עם הגשת בקשה להארכת מועד להשלמת בקשה לרישום מדגם, או להארכת
 מועד לתשלום האגרה בעד הארכת תקופת ההגנה לפי תקנות 31(2) ו־33(2) -

 לכל חודש או חלק ממנו 8

 3. עם הגשת בקשה לתיקון טעות סופר, לתיקון הפנקס, לתיקון טופס הבקשה,
 לרישום שם בעל חדש, לשינוי שם בעל, לשינוי מען ולשינוי מען למסירת
 הודעות ולביטול רישומו של מדגם לפי סעיפים 43 וי44 לפקודה ותקנות 41 עד

8 46 

 4. (א) עם הגשת בקשה לביטול רישומו של מדגם לפי סעיפים 36 ו־42(ב)

 לפקודה 100

 (ב) עם הגשת בקשה להחזרת תקפו של מדגם לפי תקנה 42(ג) 100

 5. בעד הארכת תקופת ההגנה -

 (1) על פי סעיף 33(2) לפקודה 60

 (2) על פי סעיף 33(3) לפקודה 120

 6. בעד אישור כל מסמך, תעודה, תעודה לצרכי בירור משפטי או נסח מתוך הפנקס,
 לפי סעיפים 32 וי40 לפקודה ותקנה 55 5

 7. בעד צילום דמויות של מדגם או כל מסמך אחר, לפי סעיף 35(2) לפקודה, לכל

 עמוד « 0.25

 8. (א) עם הגשת הודעה להשמיע טענות לפי תקנה 64(3), בעד כל ענין 30

 (ב) עם הגשת בקשה להשמיע טענות בפני הרשם לפי תקנה 48 20

 9. אגרת פרסום - דמי הפרסום שהודעה עליהם מתפרסמת מעת לעת ברשומות.״

 1 חוקי א״י, כרך ב׳ (א), עמי 1076¡ סייח התשכ״א, עמי 16.

 2 ם״ח התשל״ה, עמי 206.

 3 חוקי א״י, כרך גי, (א) 1910; ק״ת התשמ״ד, עמי 2560.
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 תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ׳׳א באדר ב׳ התשמ׳׳ו (1 באפריל 1986).

 נתאשר.

 ב׳ באדר ב׳ התשמ״ו (13 במרס 1986)
ר ו ל צ א ו  >חמ 3-375) . י

 רשם הפטנטים, המדגמים
ם וסימני המסחר י ס ה נ ש  מ

 שר המשפטים

 תקנות הפטנטים והמדגמים (סדרי הדין לפני ועדת פיצוי
 ודמי זכיון) (תיקון), התשמ'׳ו-986ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 66(1) לפקודת הפטנטים והמדגמים', ובאישור ועדת הכספים של

, אני מתקין תקנות אלה:  הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יסוד: משק המדינה2

 תיקון תקנה 2 1. בתקנה 2 לתקנות הפטנטים והמדגמים (סדרי הדין לפני ועדת פיצוי ודמי זיכיון),

, המלים ״בצירוף האגרה שנקבעה״ - יימחקו.  התשי״ב-31952

 תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״א באדר ב׳ התשמ״ו (1 באפריל 1986).

ם י ס ה נ ש  ב׳ באדר ב׳ התשמ״ו(13 במרס 1986) מ
 (חמ 3-375) שר המשפטים

 1 חוקי א״י, כרך ב׳ (א), עמי 1076; סייח התשכ״א, עמי 16.

 2 סייח התשל״ה, עמי 206.

 3 ק״ת התשי״ב, עמי 1202.

 תקנות הפטנטים והמדגמים (סדרי הדין לפני ועדת ערעור) (תיקון),
 התשמ״ו-986ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 66(1) לפקודת הפטנטים והמדגמים', ובאישור ועדת הכספים של

, אני מתקין תקנות אלה:  הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק יסוד: משק המדינה2

,  תיקון תקנה 2 1. בתקנה 2 לתקנות הפטנטים והמדגמים (סדרי הדין לפני ועדת ערעור), התשי״ב-31952

 המלים ״בצירוף תשלום האגרה שנקבעה״ - יימחקו.

 תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״א באדר ב׳ התשמ״ו (1 באפריל 1986).

 ב׳ באדר ב׳ התשמ״ו(13 במרס 1986) מ ש ה נ ס י ם
 (ח״מ 3-375) שר המשפטים

 1 חוקי א״י, כרך ב (א), עמי 1076; סייח התשכ״א, עמי 16.

 z ס״ח התשל״ה, עמי 206.

 3 ק״ת התשי״ב, עמ׳ 1205.

 714 קובץ התקנות 4917, י״ג באדר ב׳ התשמ״ו, 24.3.1986



 תקנות ההגנה על כינויי מקוד (הגוהל בועדות עדו) (תיקון),
 התשמ״ו-1986

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 35 לחוק הגנת כינויי מקו־ר׳ התשכ״ה-1965', ובאישור ועדת

, אני מתקין תקנות אלה:  הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק יסוד: משק המדינה2

 1. בתקנה 4(ב) לתקנות ההגנה על כינויי מקור(הנוהל בועדות ערר), התשכ׳׳ז-&3196(להלן תיקון תקנה 4
 התקנות העיקריות), הסיפה המתחילה במלה ״ואגדה״ - תימחק.

 2. בתקנה 9(ב) לתקנות העיקריות, הםיפה המתחילה במלה ״ויצרף״ - תימחק. תיקון תקנה 9

 3. תקנה 3 לתקנות כינויי מקור (הנוהל בועדת ערר)(תיקון), התשל״ט-41979 - בטלה. תיקון תקנות
 התשל׳׳ט

 4. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״א באדר ב׳ התשמ״ו (1 באפריל 1986). תחילה

ם י ס ה נ ש  ב׳ באדר ב׳ התשמ״ו(13 במרס 1986) מ
 (חמ 3-973) שר המשפטים

 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 186.

 ס״ח התשל״ה, עמי 206.
 ק״ת התשכ״ז, עמ׳ 414! התשמ״ג, עמ׳ 20.

 ק״ת התשל״ט, עמ׳ 1608.

 תקנות כינויי מקוד (סדרי דישום של כינויי מקוד
 שארץ מקודם היא ישראל) (תיקון), התשמ״ו-986ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 35 לחוק הגנת כינויי מקור, התשכ״ה-1965', ובאישור ועדת

, אני מתקין תקנות אלה:  הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק יסוד: משק המדינה2

 1. תקנות 3 ו־15 לתקנות כינויי מקור (סדרי רישום של כינויי מקור שארץ מקורם היא ביטול תקנות
1 5 " י  ישראל), התשכ״ו-31966 (להלן - התקנות העיקריות) - בטלות. 3

 2. בתקנה 31 לתקנות העיקריות, הסיפה המתחילה במלה ״המבקש״ - תימחק. תיקון תקנה 31

 3. בתקנה 46 לתקנות העיקריות, הסיפה המתחילה במלה ״המבקש״ - תימחק. תיקון תקנה 46

 4. במקום תקנה 54 לתקנות העיקריות יבוא: החלפת תקנה 54
 ״עיון בפנקס 54. כל אדם רשאי לעיין בפנקס״.

 5. בתקנה 55 לתקנות העיקריות, המלים ״לאחר שישלם את האגרה הקבועה״ - יימחקו. תיקון תקנה 55

 6. התוספת השניה לתקנות העיקריות - בטלה. ביטול התוספת
 השניה

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 186.

 2 ס״ח התשל״ה, עמ׳ 206.

 3 ק״ת התשכ״ו, עמ׳ 2206¡ התשמ׳׳ג, עמי 17.

 קובץ התקנות 4917, י״ג באדר ב׳ החשמ״ו, 24.3.1986 715



 תיקון תקנות 7. תקנה 2 לתקנות כינויי מקור (סדרי רישום של כינויי מקור שארץ מקורם היא ישראל)

ט (תיקון), התשל״ט-41979 - בטלה. " ל ש ת  ה

 תחילה 8. תחילתן של תקנות אלה ביום כ׳׳א באדר ב׳ התשמ״ו (1 באפריל 1986).

ם י ס ה נ ש  ב׳ באדר ב׳ התשמ״ו(13 במרס 1986) מ
 טזמ 3-973) שר המשפטים

 ״ ק״ת התשל״ט, עמ׳ 1607.

 716 קובץ התקנות 4917, י״ג::אדר ב׳ התשמ״ו, 24.3.1986

 המחיר 40 אגורות 0334-2883 א155 סודר בסדר־צילום, דפוס הממשלה, ירושלים




