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תקנות סימני המסחר )תיקון(, התשע"ה-2015 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 71 לפקודת סימני מסחר ]נוסח חדש[, התשל"ב-11972 )להלן 
 - הפקודה(, אני מתקינה תקנות אלה:

בתקנה 2 לתקנות סימני המסחר, 21940 )להלן - התקנות העיקריות( -   1
ההגדרות "חתימה אלקטרונית מאושרת" ו"חתימה ידנית" - יימחקו;  )1(

אחרי ההגדרה "מיופה כוח" יבוא:    )2(

""הפקודה" - פקודת סימני מסחר ]נוסח חדש[, התשל"ב-1972;

"תעודה אלקטרונית" - כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-32001;";

במקום ההגדרה "תצהיר" יבוא:  )3(

""תצהיר" - אחד מאלה, ובלבד שמתקיים בו האמור בתקנה 10א:

תצהיר לפי סעיף 15 לפקודת הראיות ]נוסח חדש[, התשל"א-41971;  )1(

תצהיר או הצהרה בכתב בדבר אמיתות הדברים שנכתבו בה, שניתנו   )2(
מחוץ לישראל, והם ערוכים וחתומים בפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של 
ישראל המוסמך לכך או בפני אדם שהוסמך לקבלם לפי דין המקום שבו 

ניתנו "

אלקטרונית,  חתימה  בחוק  "כהגדרתה  המילים  העיקריות,  לתקנות  6)ב()2(  בתקנה    2
התשס"א- 2011" - יימחקו   

בתקנה 6א לתקנות העיקריות -    3
האמור בה יסומן ")א(", ובפסקה )4( בו, אחרי "בלבד" יבוא "ואולם פסקה זו לא   )1(

תחול על מסמכים שתקנת משנה )ב( חלה עליהם ";

בסופה יבוא:  )2(

)3( בהליך על ריב,  )א()1( עד  ")ב( בהגשת מסמך בנייר כאמור בתקנת משנה 
הליך לפי תקנה 26 או אגב הליך לפי תקנה 73, יחולו הוראות האלה:

נוסף על הגשת המסמך בנייר, יוגש במקביל עותק של המסמך גם על   )1(
לעניין  הקובץ  וסוג  ההתקן  סוג  מחשב;  חומר  לאחסון  המשמש  התקן  גבי 
11)א(  סעיף  לפי  הרשם  שהורה  כפי  יהיו  כאמור,  התקן  גבי  על  הגשה 
לחוק הפטנטים לעניין הגשה על גבי התקן המשמש לאחסון חומר מחשב, 

בשינויים המחויבים;

יראו כמועד הגשת המסמך את מועד הגשתו בנייר או מועד הגשתו   )2(
על גבי ההתקן, המאוחר מביניהם "

בתקנה 6ב לתקנות העיקריות -    4
במקום תקנת משנה )ג( יבוא:   )1(

המגיש כל בקשה, הודעה, מודעה או מסמך אחר המוגשים כאמור בתקנת  ")ג( 
משנה )ב(, יזדהה באמצעות תעודה אלקטרונית ";

תיקון תקנה 2
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בסופה יבוא:   )2(

")ג1(  האמור בתקנת משנה )ג( לא יחול על מגיש המסמכים המנויים להלן:

הודעת התנגדות לפי סעיף 24 לפקודה;  )1(

ו–33)ב()2(   32 סעיפים  לפי  מסחרי  סימן  של  רישומו  לחידוש  בקשה   )2(
לפקודה;

סימן  למחיקת  בקשה  לפקודה,   38 סעיף  לפי  הפנקס  לתיקון  בקשה   )3(
מסחר מן הפנקס לפי סעיף 39 לפקודה או הודעה לפי סעיף 40 לפקודה;

בקשה לביטול רישום סימן בגלל אי–שימוש לפי סעיף 41 לפקודה;  )4(

את  מייעדות  שאינן  הרחבה  בקשת  או  בין–לאומית  בקשה  הגשת   )5(
ישראל לפי סעיף 56ג לפקודה;

בקשה להצטרף כצד שלישי להליך לפי תקנה 72;  )6(

בקשה לחיפוש לפי תקנה 78)א(;  )7(

בקשה לקבלת תעודה מאת הרשם לפי תקנות 84 ו–85 "  )8(

בתקנה 6ג לתקנות העיקריות -   5
בתקנת משנה )ב(, בסופה יבוא "ולא יועבר חיווי כאמור בתקנת משנה )א( ";  )1(

במקום תקנת משנה )ד( יבוא:  )2(

באתר  הודעה  הרשם  יפרסם  ההגשה,  באתר  תקלה  ישנה  או  צפויה  ")ד( אם 
האינטרנט של הרשות )להלן - אתר הרשות( שיצוין בה מועד תחילת התקלה 
ומועד סיומה; לא היה ידוע מועד סיום התקלה בזמן פרסום ההודעה כאמור או 
שהשתנה מועד תחילת התקלה או סיומה - יפרסם הרשם באתר הרשות הודעה 
פרסם  העניין;  לפי  המעודכן,  המועד  או  התקלה  סיום  מועד  יצוין  ובה  נוספת 

הרשם הודעה, יחולו הוראות אלה על מגיש המסמך:

לגבי תקלה המסתיימת לפני המועד האחרון להגשת מסמך )להלן -   )1(
המועד האחרון( - יגיש את המסמך לפי אחד מאלה:

מיום  בנייר(,  הגשה   - )להלן  6א  בתקנה  כאמור  בנייר  )א( בהגשה 
תחילת התקלה לפי ההודעה שפרסם הרשם עד שני ימי עסקים לאחר 
ההודעה  פרסום  יום  שלאחר  עסקים  ימי  שני  או  התקלה  סיום  יום 

באתר הרשות על סיום התקלה, המאוחר מביניהם;

הגשה   - )להלן  6ב  בתקנה  כאמור  אלקטרונית  )ב( בהגשה 
אלקטרונית( לאחר חלוף התקלה עד המועד האחרון;

לגבי תקלה המתקיימת במועד האחרון - יגיש את המסמך לפי אחד   )2(
מאלה, ויראו את המסמך כאילו הוגש במועד האחרון והמגיש לא יחויב 
בעד ההגשה בתשלום אגרת הארכה כאמור בפרט 10 לתוספת הראשונה: 

)א( בהגשה בנייר עד 2 ימי עסקים לאחר המועד האחרון;

הימים  במסגרת  התקלה  חלפה  אם  אלקטרונית,  )ב( בהגשה 
שבפסקת משנה )א( 

שכשלה  משום  אם  בין  ההגשה,  באתר  מסמך  הגשת  מתאפשרת  )ה( לא 
בשל  אם  ובין  תקלה  על  הודעה  הרשות  פרסמה  ולא  ההגשה  באתר  ההגשה 

תיקון תקנה 6ג
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ואינה  אלקטרונית  הגשה  של  האפשרות  את  המונעת  המגיש  במחשבי  תקלה 
ניתנת לתיקון באותו היום, תחול על הגשת המסמך תקנת משנה )ד()2(, ובלבד 
שיצורף למסמך המוגש תצהיר המפרט את ניסיון ההגשה ואת הנסיבות שהובילו 

לאי–ההגשה "

אחרי תקנה 10 לתקנות העיקריות יבוא:    6

10א  תצהיר יהיה ערוך בגוף ראשון, מחולק לסעיפים, ומכיל רק "תצהיר 
עובדות שהמצהיר יכול להוכיחן מתוך ידיעתו הוא או, אם 

ציין את הנימוקים לכך, גם לפי מיטב אמונתו "

בתקנה 11 לתקנות העיקריות, הסיפה החל במילים "וצריכה להיות חתימה" - תימחק     7
תקנה 12 לתקנות העיקריות - בטלה     8

בתקנה 51)3( לתקנות העיקריות -   9
במקום כותרת השוליים, יבוא "בקשה לחידוש הרישום";  )1(

במקום האמור בה יבוא:  )2(

"בקשה צריך שתכיל את מספר סימן המסחר שחידוש רישומו מבוקש, את שם 
בעל סימן המסחר, את שם משלם אגרת החידוש ואת כתובת הדואר המלאה של 

המשלם, כמשמעותה בתקנה 8 "

בתקנה 70 לתקנות העיקריות, בכותרת השוליים, במקום "להוצאת" יבוא "למחיקת"    10
בתקנה 79)א( לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה )א( יבוא:     11

השעות  בין  בשבוע,  ה'  עד  א'  בימים  לציבור  פתוחים  יהיו  הרשות  ")א( משרדי 
באתר  הרשם  עליהם  שהודיע  ימים  או  שבתון,  ימי  מנוחה,  ימי  למעט  ו–30 13,   8 30
האינטרנט שלא תהיה בהם קבלת קהל; לעניין זה, "ימי מנוחה" - כמשמעותם בסעיף 

18א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948, ו"ימי שבתון" - לפי חיקוק "

בתוספת השנייה לתקנות העיקריות, במקום סעיף 8 לטופס ר ס מ   - 1 יבוא:   12

תאריך*"תפקיד"8  שם המגיש*

תחילתן של תקנות אלה ביום י"ד בסיוון התשע"ה )1 ביוני 2015(, ואולם תחילתה של    13
תקנה 6א)ב( כנוסחה בתקנה 3)2( לתקנות אלה 30 ימים מיום פרסום התקנות 

ג' בסיוון התשע"ה )21 במאי 2015(
)חמ 3-1129-ת1(
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