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תקנות העיצובים, התשע"ט-2019

,62 46)א(, ב4, 43)א(, 29)ב(, ,)3()2(21 19)א()3()ג(, סעיפים לפי סמכותי בתוקף 
התשע"ז-12017 העיצובים, לחוק ו–112 98)ב( ,97 ,96 87)א(, ,)2(86 ב8)ב()1(, ,81 ,76

)להלן-החוק(,סעיף6בלפקודתהפטנטיםוהמדגמים2)להלן-הפקודה(,וסעיף108לחוק
בתיהמשפט]נוסחמשולב[,התשמ"ד-31984)להלן-חוקבתיהמשפט(,בהסכמתשרהאוצר
לפיסעיף112)ב(לחוקובאישורולפיסעיף39בלחוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-ב4198,לעניין
101והתוספתהשנייהובאישורועדת ,100,99,98 70,44,43)ב(,ב7)ב(, תקנות7)ב()3(,41,
הכלכלהשלהכנסתלענייןתקנות7)ב()3(,10)ג(,70,44,43,42,41,23)ב(,ב7)ב(,81)ב(,98,83,

102,101,100,99)ב(והתוספתהשנייה,אנימתקינהתקנותאלה:

חלק ראשון: כללי
בתקנותאלה-1בהגדרות

"אתרהאינטרנט"-אתרהאינטרנטשלהרשות;

ההגשה מתבצעת שבאמצעותו הרשות של האינטרנט אתר - ההגשה" "אתר
האלקטרוניתלרשות;

"בקשתביניים"-בקשהבהליךלפניהרשםשאינהבקשהלסעדעיקרי;

"בקשותשהופרדו"-בקשותשהופרדולפיתקנה29)ב(;

"גישור","הסדרגישור"-כהגדרתםבסעיף79גלחוקבתיהמשפט;

"הגשהבנייר"-הגשתמסמךבמסירתובידאובמשלוחובדואר;

"הליךעלריב"-הליךלפיסעיפים12)ב(,ב34,2)ב(,46עד48לחוק;

"חומרמחשב"-כהגדרתובחוקהמחשבים,התשנ"ה-ב199ב;

"טופסבקשה"-טופסבקשהלרישוםעיצובערוךלפיהנוסחשבתוספתהראשונה;

"טופסהגשהאלקטרוני"-טופסאלקטרוניהמשמשלהגשהאלקטרוניתלרשותכפי
שהואמופיעבמועדההגשהבאתרההגשה;

"ימימנוחה"-כמשמעותםבסעיף18אלפקודתסדריהשלטוןוהמשפט,התש"ח-61948;

"ימישבתון"-לפיחיקוק;

"מסראלקטרוני"-כהגדרתובחוקחתימהאלקטרונית,התשס"א-72001;

צילומיים(, )העתקים העדות לתקנות 3א בתקנה כהגדרתה - ממוחשבת" "סריקה
התש"ל-81969;

"סעדעיקרי"-הסעדהמבוקשבהליךעלריבשישבוכדילסייםאתההליך;

"עורךפטנטים"-כהגדרתובחוקהפטנטים,התשכ"ז-91967;

ס"חהתשע"ז,עמ'1176ב 1

חוקיא"י,כרךב',עמ'3ב16;ס"חהתשכ"א,עמ'16ב 2

ס"חהתשמ"ד,עמ'198;התשס"א,עמ'498ב 3

ס"חהתשמ"ה,עמ'60;התשע"ז,עמ'32ב 4

ס"חהתשנ"ה,עמ'366;התשע"ב,עמ'14בב ב

ע"ר1948,תוס'א',עמ'1;ס"חהתשי"ב,עמ'10;י"פהתשי"ד,עמ'1284ב 6

ס"חהתשס"אעמ'210;התשע"ח,עמ'212ב 7

ק"תהתש"ל,עמ'316;התשס"ה,עמ'794ב 8

ס"חהתשכ"ז,עמ'148;התשע"ד,עמ'274ב 9
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"עיצובמוסף"-לפיסימןז'לחוק;

"פקודתהראיות"-פקודתהראיות]נוסחחדש[,התשל"א-101971;

"תעודהאלקטרוניתמאושרת"-כהגדרתהבחוקחתימהאלקטרונית,התשס"א-2001;

"תצהיר"-אחדמאלה,ובלבדשמתקייםבוהאמורבתקנה8:

תצהירלפיסעיףב1לפקודתהראיות; )1(

תצהיראוהצהרהבכתבבדבראמיתותהדבריםשנכתבובה,שניתנומחוץ )2(
לישראל,והםערוכיםוחתומיםבפנינציגדיפלומטיאוקונסולרישלישראל

המוסמךלכךאובפניאדםשהוסמךלקבלםלפידיןהמקוםשבוניתנוב

חלק שני: סדרי רישום
פרק א': מסמכים

בקשה,הודעהאומסמךאחר,וכלעותקמהםהמוגשיםלרשות,יוגשובהגשה2בהגשתמסמכים )א(
לתקנת בכפוף ,7 עד 4 בתקנות כאמור ההגשה באתר או 3 בתקנה כאמור בנייר

משנה)ב(ב

)א(,אדםשהואאחדמןהמפורטיםלהלן,יגיש עלאףהאמורבתקנתמשנה )ב(
בקשות,הודעותומסמכיםבאתרההגשהבלבד,אלאאםכןהגורםהמוסמךביקש:

מבקששהואתאגיד; )1(

בעלמקצועמורשהלפיכלדין,שההגשהמתבצעתבמסגרתמקצועואו )2(
רישיונוב

מסמכיםהמוגשים
בנייר

בקשה,הודעהאומסמךאחר,וכלעותקמהם,המוגשיםבהגשהבניירלרשות-3ב )א(

יודפסובצבעבלתיניתןלהימחות; )1(

יהיועלגביגיליונותניירלבןבגודלA4)רוחב-21סנטימטרים,גובה-7ב29 )2(
סנטימטרים(;

יהיובעלישולייםשלבסנטימטריםלפחותבראשכלגיליון,של3עד4 )3(
סנטימטריםלימינושלגיליוןהכתובעבריתאוערביתולשמאלושלגיליוןהכתוב

אנגלית,ושל3סנטימטריםלפחותבסוףכלשורה;

יודפסובצדוהאחדשלהגיליוןבלבד; )4(

ימוספרו,אםהםכולליםיותרמגיליוןאחד; )ב(

יכללוציוןשלמספרהעיצובאושלמספרבקשתהעיצובשאליהםנוגע )6(
המסמך;

יהיובנושאאחדבלבד; )7(

אםהמסמךתמונהלפיתקנה14,יצויןבמסמךנלווהאםהואחליפושל )8(
מסמךשהוגשלפניכןב

לצדהגשתבקשה,הודעהאומסמךבהגשהבניירבבקשהלפיסעיף48לחוקאו )ב(
בהשגהעלהחלטותעובדהרשותלפיסעיף96לחוק,אותמונהלפיתקנה14,אוהעתק
הבקשההקודמתלפיתקנה17,יוגשעותקשלהםגםעלגביהתקןלאחסוןחומרמחשב,

לפיתקנתמשנה)ג(ותקנה4)ג(או)ד(ב

"עיצובמוסף"-לפיסימןז'לחוק;

"פקודתהראיות"-פקודתהראיות]נוסחחדש[,התשל"א-101971;

"תעודהאלקטרוניתמאושרת"-כהגדרתהבחוקחתימהאלקטרונית,התשס"א-2001;

"תצהיר"-אחדמאלה,ובלבדשמתקייםבוהאמורבתקנה8:

תצהירלפיסעיףב1לפקודתהראיות; )1(

תצהיראוהצהרהבכתבבדבראמיתותהדבריםשנכתבובה,שניתנומחוץ )2(
לישראל,והםערוכיםוחתומיםבפנינציגדיפלומטיאוקונסולרישלישראל

המוסמךלכךאובפניאדםשהוסמךלקבלםלפידיןהמקוםשבוניתנוב

חלק שני: סדרי רישום
פרק א': מסמכים

בקשה,הודעהאומסמךאחר,וכלעותקמהםהמוגשיםלרשות,יוגשובהגשה2ב )א(
לתקנת בכפוף ,7 עד 4 בתקנות כאמור ההגשה באתר או 3 בתקנה כאמור בנייר

משנה)ב(ב

הגשתמסמכים

)א(,אדםשהואאחדמןהמפורטיםלהלן,יגיש עלאףהאמורבתקנתמשנה )ב(
בקשות,הודעותומסמכיםבאתרההגשהבלבד,אלאאםכןהגורםהמוסמךביקש:

מבקששהואתאגיד; )1(

בעלמקצועמורשהלפיכלדין,שההגשהמתבצעתבמסגרתמקצועואו )2(
רישיונוב

בקשה,הודעהאומסמךאחר,וכלעותקמהם,המוגשיםבהגשהבניירלרשות-3ב מסמכיםהמוגשים)א(
בנייר

יודפסובצבעבלתיניתןלהימחות; )1(

יהיועלגביגיליונותניירלבןבגודלA4)רוחב-21סנטימטרים,גובה-7ב29 )2(
סנטימטרים(;

יהיובעלישולייםשלבסנטימטריםלפחותבראשכלגיליון,של3עד4 )3(
סנטימטריםלימינושלגיליוןהכתובעבריתאוערביתולשמאלושלגיליוןהכתוב

אנגלית,ושל3סנטימטריםלפחותבסוףכלשורה;

יודפסובצדוהאחדשלהגיליוןבלבד; )4(

ימוספרו,אםהםכולליםיותרמגיליוןאחד; )ב(

יכללוציוןשלמספרהעיצובאושלמספרבקשתהעיצובשאליהםנוגע )6(
המסמך;

יהיובנושאאחדבלבד; )7(

אםהמסמךתמונהלפיתקנה14,יצויןבמסמךנלווהאםהואחליפושל )8(
מסמךשהוגשלפניכןב

לצדהגשתבקשה,הודעהאומסמךבהגשהבניירבבקשהלפיסעיף48לחוקאו )ב(
בהשגהעלהחלטותעובדהרשותלפיסעיף96לחוק,אותמונהלפיתקנה14,אוהעתק
הבקשההקודמתלפיתקנה17,יוגשעותקשלהםגםעלגביהתקןלאחסוןחומרמחשב,

לפיתקנתמשנה)ג(ותקנה4)ג(או)ד(ב

דינימדינתישראל,נוסחחדש18,עמ'421;התשע"ז,עמ'388ב 10
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בהגשתבקשה,הודעהומסמךאחרלרשות,עלגביהתקןהמשמשלאחסוןחומר )ג(
מחשבהנעשיתלצדהגשהבניירלפיתקנתמשנה)ב(-

יראוכמועדהגשתההודעה,הבקשהאוהמסמךכאמוראתמועדהגשתם )1(
בנייראואתמועדהגשתםעלגביההתקן,המאוחרמביניהם;

תקנת תחול לא בנייר המוגשים המסמך או ההודעה הבקשה, על )2(
משנה)א()4(ב

בהגשהבניירשלמסמךרשמישנתנהרשותמרשויותהמדינהאורשותשל )ד(
WIPO-WorldIntellectual(מדינתחוץאושניתןעלידיהארגוןהעולמילקנייןרוחני

PropertyOrganization(לאתחולתקנתמשנה)א(ב

הגשתמסמכים
באתרההגשה

בקשהלרישוםעיצובהמוגשתבאתרההגשה,תוגשלרשותבאמצעותטופס4ב )א(
הגשהאלקטרוניויצורפואליוקבציםהכולליםאתהתיאורהחזותיוכן,לפיהעניין,

ייפויכוחלפיתקנה11ב

בקשה,הודעהאומסמךאחרשישאושמותרלהגישםלרשות,ניתןלהגישם )ב(
באתרההגשהב

מסמךהמוגשבאתרההגשהומכילמידעמילולי)טקסטואלי(יוכןבאמצעות )ג(
בתוכנה כגון המסמך, נכתב שבה בשפה מילולי חיפוש ביצוע המאפשרת תוכנה
המשמשתליצירתקבציםבפורמטPortableDocumentFormat(PDF(מילולי;מסמך
המכילרקמידעשאינומילולי,ניתןלהגישגםבפורמטPDFשאינומילולי,בכפוף

לתקנתמשנה)ד(ב

מסמךהמוגשבאתרההגשהומכילתיאורחזותיכאמורבתקנה14יוגשבקובץ )ד(
באחדמןהפורמטיםהאלה:TIFF,JPEGב

המגישכלבקשה,הודעהאומסמךאחרהמוגשיםלפיתקנה4,יזדההבאמצעותבבדרישתהזדהות )א(
תעודהאלקטרוניתמאושרתב

עלאףהאמורבתקנתמשנה)א(מגישבקשה,הודעהאומסמךמןהמנוייםלהלן )ב(
לאחייבלהזדהותבאמצעותתעודהאלקטרוניתמאושרת,אךחייבלהירשםלאתר

ההגשהולמסוראתהפרטיםהנדרשיםלשםכך,ובכללזהפרטיםאישייםוסיסמה:

בקשהלהכרעתהרשםבשאלתעיצובשירותלפיסעיף12)ב(לחוק; )1(

בקשהלרישוםעיצובלפיסעיף18לחוק; )2(

בקשהלרישוםשםמעצבלפיסעיף33לחוק; )3(

בקשהלביטולציוןשמושלהמעצבלפיסעיף34לחוק; )4(

בקשתתיקוןהמוגשתלפיסעיף46)א(לחוקבידיאדםשאינוהמבקשאו )ב(
בעלהעיצוב;

בקשהלביטולשלרישוםעיצובבפנקס,לביטולהחזרתוקפושלעיצוב )6(
שפקעולביטולתיקוןשלפרטרשוםבהתאםלסעיף48לחוק;

בקשהלרישוםעיצובמוסףלפיסעיףבבלחוק; )7(

בקשתהצטרפותלהליךלפיסעיף98)ב(לחוק; )8(

בקשהלחידושרישוםעיצובלפיתקנה41; )9(

תשובהלפיתקנה73לבקשהלהכרעתהרשםבשאלתעיצובשירות; )10(

תשלומיאגרותשלאצורףלהןמסמךנוסףב )11(
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בהגשתבקשה,הודעהאומסמךאחרבאתרההגשה,יראואותםכמוגשיםבמועד6בקליטתמסמכים )א(
שבונקלטובאתרההגשהלפיההודעהעלקליטתםשתשלחהרשותלכתובתהדואר
האלקטרונישמסרהמגישלמטרהזובעתההגשה;נדחתהקליטתםשלבקשה,הודעה
אומסמךכאמור,תשלחהרשותלכתובתהדוארהאלקטרוניהאמורההודעהעלדחייתם

בציוןסיבתהדחייהב

בהגשתמסמךבאתרההגשה,המסמךלאייקלטולאייחשבכמוגש,אלאאםכן )ב(
עברבהצלחהבדיקתקבלהברמההטכניתובכללזהבדיקתתקינותהקובץ,גודלו,סוגו

וכיוצאבאלה;מסמךשלאעברבהצלחהאתבדיקתהקבלהלאתתאפשרהגשתוב

בקשהלרישוםעיצובהמוגשתבאתרההגשה,שלאצויןבהשםהמבקש,שלא )ג(
שולמהבעדהאגרהאושלאצורףאליהקובץשלתיאורחזותי,לאתיקלטבאתר
ההגשהולאתישלחלגביהכלהודעהכאמורבתקנתמשנה)א(,ואולםיוצגבאתר

ההגשהחיוויאוטומטיכילאמולאופרטיםאלהב

אםצפויהתקלהאואםישתקלהבאתרההגשה,יפרסםהגורםהמוסמךהודעה7בהגשהבעתתקלה )א(
באתרהאינטרנטשיצויןבהמועדתחילתהתקלהומועדסיומהאםהואידועלגורם
המוסמך;לאהיהידועמועדסיוםהתקלהבזמןפרסוםההודעהכאמוראושהשתנה
מועדתחילתהתקלהאוסיומה-יפרסםהגורםהמוסמךבאתרהאינטרנטהודעה
נוספתובהיצויןמועדסיוםהתקלהאוהמועדהמעודכן,לפיהעניין)בתקנהזו-

הודעהנוספת(ב

פרסםהגורםהמוסמךהודעהכאמור,לרבותהודעהנוספת,יחולוהוראותאלה )ב(
עלמגישבקשה,הודעהאומסמך)בתקנהזו-מסמך(:

לגביתקלההמסתיימתלפניהמועדהאחרוןלהגשתהמסמך)בתקנהזו- )1(
המועדהאחרון(-עלאףהאמורבתקנה2)ב(רשאיהמגישלהגישאתהמסמך
בהגשהבניירכאמורבתקנה3,מיוםתחילתהתקלהלפיההודעהעדשניימי
עסקיםלאחריוםסיוםהתקלהבפועלאושניימיעסקיםלאחריוםפרסוםהודעה

אוהודעהנוספתעלסיוםהתקלה,המאוחרמביניהם;

לגביתקלההמתקיימתבמועדהאחרון-עלאףהאמורבתקנה2)ב(,רשאי )2(
המגישלהגישאתהמסמךבהגשהבניירכאמורבתקנה3אובאתרההגשה,עד
שניימיעסקיםלאחרהמועדהאחרון,ויראואתהמסמךכאילוהוגשבמועד

האחרון;

)2(,לאיחויבבעדההגשהבתשלוםאגרת פעלהמגישכאמורבפסקה )3(
הארכתמועדכאמורבפרט13לתוספתהשנייהב

איןבהודעהנוספתכדילפגועבתוקפהשלהגשהשנעשתהלפיתקנתמשנה)ב( )ג(
עלסמךהודעהקודמתב

לאמתאפשרתהגשתמסמךבאתרההגשהבמועדהאחרון,ביןמשוםשכשלה )ד(
ההגשהבאתרההגשהולאפרסמההרשותהודעהעלתקלהוביןאםבשלתקלה
במחשביהמגישהמונעתאתהאפשרותשלהגשהבאתרההגשהואינהניתנתלתיקון
באותוהיום,תחולעלהגשתהמסמךתקנתמשנה)ב()2(,ובלבדשיצורףלמסמךהמוגש

תצהירהמפרטאתניסיוןההגשהואתהנסיבותשהובילולאי־ההגשהבמועדב

תצהיריהיהערוךבגוףראשון,מחולקלסעיפים,ומכילרקעובדותשהמצהיריכול8בתצהיר
להוכיחןמתוךידיעתוהואאו,אםצייןאתהנימוקיםלכך,גםלפימיטבאמונתוב

בהגשתבקשה,הודעהאומסמךאחרבאתרההגשה,יראואותםכמוגשיםבמועד6ב )א(
שבונקלטובאתרההגשהלפיההודעהעלקליטתםשתשלחהרשותלכתובתהדואר
האלקטרונישמסרהמגישלמטרהזובעתההגשה;נדחתהקליטתםשלבקשה,הודעה
אומסמךכאמור,תשלחהרשותלכתובתהדוארהאלקטרוניהאמורההודעהעלדחייתם

בציוןסיבתהדחייהב

קליטתמסמכים

בהגשתמסמךבאתרההגשה,המסמךלאייקלטולאייחשבכמוגש,אלאאםכן )ב(
עברבהצלחהבדיקתקבלהברמההטכניתובכללזהבדיקתתקינותהקובץ,גודלו,סוגו

וכיוצאבאלה;מסמךשלאעברבהצלחהאתבדיקתהקבלהלאתתאפשרהגשתוב

בקשהלרישוםעיצובהמוגשתבאתרההגשה,שלאצויןבהשםהמבקש,שלא )ג(
שולמהבעדהאגרהאושלאצורףאליהקובץשלתיאורחזותי,לאתיקלטבאתר
ההגשהולאתישלחלגביהכלהודעהכאמורבתקנתמשנה)א(,ואולםיוצגבאתר

ההגשהחיוויאוטומטיכילאמולאופרטיםאלהב

אםצפויהתקלהאואםישתקלהבאתרההגשה,יפרסםהגורםהמוסמךהודעה7ב )א(
באתרהאינטרנטשיצויןבהמועדתחילתהתקלהומועדסיומהאםהואידועלגורם
המוסמך;לאהיהידועמועדסיוםהתקלהבזמןפרסוםההודעהכאמוראושהשתנה
מועדתחילתהתקלהאוסיומה-יפרסםהגורםהמוסמךבאתרהאינטרנטהודעה
נוספתובהיצויןמועדסיוםהתקלהאוהמועדהמעודכן,לפיהעניין)בתקנהזו-

הודעהנוספת(ב

הגשהבעתתקלה

פרסםהגורםהמוסמךהודעהכאמור,לרבותהודעהנוספת,יחולוהוראותאלה )ב(
עלמגישבקשה,הודעהאומסמך)בתקנהזו-מסמך(:

לגביתקלההמסתיימתלפניהמועדהאחרוןלהגשתהמסמך)בתקנהזו- )1(
המועדהאחרון(-עלאףהאמורבתקנה2)ב(רשאיהמגישלהגישאתהמסמך
בהגשהבניירכאמורבתקנה3,מיוםתחילתהתקלהלפיההודעהעדשניימי
עסקיםלאחריוםסיוםהתקלהבפועלאושניימיעסקיםלאחריוםפרסוםהודעה

אוהודעהנוספתעלסיוםהתקלה,המאוחרמביניהם;

לגביתקלההמתקיימתבמועדהאחרון-עלאףהאמורבתקנה2)ב(,רשאי )2(
המגישלהגישאתהמסמךבהגשהבניירכאמורבתקנה3אובאתרההגשה,עד
שניימיעסקיםלאחרהמועדהאחרון,ויראואתהמסמךכאילוהוגשבמועד

האחרון;

)2(,לאיחויבבעדההגשהבתשלוםאגרת פעלהמגישכאמורבפסקה )3(
הארכתמועדכאמורבפרט13לתוספתהשנייהב

איןבהודעהנוספתכדילפגועבתוקפהשלהגשהשנעשתהלפיתקנתמשנה)ב( )ג(
עלסמךהודעהקודמתב

לאמתאפשרתהגשתמסמךבאתרההגשהבמועדהאחרון,ביןמשוםשכשלה )ד(
ההגשהבאתרההגשהולאפרסמההרשותהודעהעלתקלהוביןאםבשלתקלה
במחשביהמגישהמונעתאתהאפשרותשלהגשהבאתרההגשהואינהניתנתלתיקון
באותוהיום,תחולעלהגשתהמסמךתקנתמשנה)ב()2(,ובלבדשיצורףלמסמךהמוגש

תצהירהמפרטאתניסיוןההגשהואתהנסיבותשהובילולאי־ההגשהבמועדב

תצהיריהיהערוךבגוףראשון,מחולקלסעיפים,ומכילרקעובדותשהמצהיריכול8ב
להוכיחןמתוךידיעתוהואאו,אםצייןאתהנימוקיםלכך,גםלפימיטבאמונתוב

תצהיר
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הגשתמסמכים
בהליךעלריב

אםאחדהצדדיםלהליךעלריברשאיאוחייבלהגישלרשםהודעה,בקשה,9ב )א(
תשובה,כתבטענותאוראיותאוכלמסמךאחרלענייןאותוהליך,חייבהצדהמגיש
אתהמסמךלמסור,בעתהגשתולרשם,עותקממנולכלאדםאחרשהואצדלהליךעל

ריב,אםאיןהוראהאחרתלענייןזה,ויחולוהוראותאלה:

המסמך למעט לרשות, שהגיש מסמך עותק המוסר ריב, על להליך צד )1(
הראשוןבהליך,לצדאחרבהליךכאמורברישה,רשאילשלחולכתובתהדואר
האלקטרונישנמסרהלפיתקנה10)ב(,אםנמסרה;שלחהצדהמגישאתהמסמך
אתעותקהמסמךבדואראלקטרוניכאמור,יודיעלנמעןבטלפון,בתוך24שעות
משעתהמשלוח,כישלחלובדואראלקטרוניאתעותקהמסמךוכיהמסמך
הוגשלגורםהמוסמך,ויערוךתרשומתעלההודעההטלפונית,שתכלולאתפרטי
המסמך,זמןהשיחהושמושלהאדםשלונמסרהההודעה,ואולםאםאישרהצד
האחראתקבלתהמסמךבדואראלקטרוניחוזר,איןהצדהמגישחייבלהודיעו

בטלפוןכאמור;

המסמך למעט לרשות, שהגיש מסמך עותק המוסר ריב, על להליך צד )2(
הראשוןבהליך,לצדאחרבהליךכאמורבתקנתמשנה)א(,רשאילשלחולמספר
הפקסימילהשנמסרלפיתקנה10)א(,אםנמסר;שלחהצדהמגישאתהמסמך
אתעותקהמסמךבפקסימילהכאמור,יודיעלנמעןבטלפון,בתוך24שעותמשעת
המשלוח,כישלחלובפקסימילהאתעותקהמסמךוכיהמסמךהוגשלגורם
המוסמך,ויערוךתרשומתעלההודעההטלפונית,שתכלולאתפרטיהמסמך,זמן

השיחהושמושלהאדםשלונמסרהההודעה;

ההגשה, אתר באמצעות לרשות מסמך שהגיש ריב, על להליך צד )3(
בפקסימילהאובמסירהביד,ימסרולצדאחרבהליךבדואראלקטרוניכאמור

בפסקה)1(,בפקסימילהכאמורבפסקה)2(אובמסירהביד;

עותקמסמךשנמסרלפיפסקאות)1(או)2(,ביוםו',ביוםמנוחה,ביוםשבתון )4(
אולאחרהשעה17:00,יראואותוכאילונמסרביוםהחולשלאחריוב

הגורםהמוסמךרשאילדרושבכלעתמכלצדשהיהחייבלמסורמסמךלצדאחר )ב(
להליךלפיתקנתמשנה)א(,כייגישלגורםהמוסמךאישורמסירהאוראיותאחרות,

להנחתדעתו,כיאכןנמסרהמסמךכאמורב

מסראדםמסמךלרשותוהואחייבלמסורעותקממנולבעלדינוכאמורבתקנת )ג(
משנה)א(ולאמסרו,יהיהדיןהמסמךשנמסרלרשותכאילולאנמסר,כלעודלאנמסר
העותקלבעלדינו;לענייןזה,מסירהלבעלדינו-לרבותמסירהבדוארבמכתבממוען

כדבעיושדמיהדוארשולמובעדוב

הגישאדםלרשותמסמךשתקנתמשנה)א(חלהעליווהואאינותקיןעלפניואו )ד(
שלאצורפהאליוהאגרהשנקבעה,ישלחהגורםהמוסמךהודעהעלכךלבעליהדין,
סמוךככלהאפשרלאחרשהמסמךנמסרלרשות,ויראואתהמסמךכאילולאנמסרכל

עודלאתוקןהפגםאולאשולמההאגרהב

מעןלמסירת
מסמכים

המגישמסמךלרשותוהואעדייןלאהגישמסמךלרשותבאותועניין,יודיעעל10ב )א(
מעןבישראללמסירתמסמכים,הכוללאתשםהיישוב,שםהרחוב,מספרהביתומספר
המיקוד,ולרבותמספריהטלפוןוהפקסימילהאומספרתיבתהדוארבאותומען,אם

ישנם;בהעדרשםלרחובאומספרלבית-סימןזיהויאחרב
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נוסףעלהמעןכאמורבתקנתמשנה)א(,מגישהמסמךרשאילמסורגםכתובת )ב(
דואראלקטרוני,אםהואמעונייןלקבלבדרךזומסמכיםמהרשותומצדלהליךעלריב
לפיתקנה9)א()1(;קבלתמסמכיםבדואראלקטרוניכאמורטעונההסכמהמפורשתשל
המגיש,ואםניתנההסכמהמפורשתכאמור,תהיהההסכמהתקפהלגביכלהמסמכים
שיישלחואלאותומגיש;בעתקבלתכתובתהדוארהאלקטרוניתיידעהרשותאת

המבקשכילכתובתזויישלחוהמסמכיםהאמוריםאםלאעדכןהמבקשאחרתב

המגישבקשהלרישוםעיצוביצייןכתובתדואראלקטרונילשםקבלתהודעות )ג(
לפניפקיעתהעיצובלפיסעיףב4לחוקוכןלשםקבלתמסמכיםשאיןחובהעלגורם
המוסמךלשלחםלפיתקנותאלה;לאמסרהמגישכתובתדואראלקטרוני-לאיקבל

אתההודעותהאמורותבתקנהמשנהזוב

עלאףהאמורבתקנתמשנה)ב(תשלחהרשותהעתקמאושרשלהבקשהאו )ד(
תעודתרישום,בנייר,אםביקשזאתמבקשהעיצובב

מעןכאמורבתקנתמשנה)א(,יראוהוכמעןלענייןכלחובהאורשותלמסורלנמען )ה(
מסמכיםלפיהחוקאותקנותאלה,אךאםנמסרהכתובתדואראלקטרונילפיתקנת
משנה)ב(,רשאיםהרשותוצדלהליךעלריבלמסורלנמעןמסמכיםבאמצעותה,בכפוף

לאמורבתקנתמשנה)ב(ובתקנה9)א()1(,לפיהענייןב

)ב(,יראוה הודעהשנשלחהמהרשותבדואראלקטרוניכאמורבתקנתמשנה )ו(
כהודעהשנמסרהלנמעןביוםובשעתהשליחהכפישמופיעיםבשעוןפנימישבמערכת
המחשובשלהרשותהמכוילתלפיכלליםהמבטיחיםכיולנאותוהמקובליםלעניין,

אלאאםכןהוכחאחרתב

נתןאדםהרשאהלפיתקנה11,יראואתמענושלהמורשהכמעןלמסירתמסמכים )ז(
למרשה,כלעודההרשאהבתוקפהוכלעודהמרשהאוהמורשהלאהודיעולרשות
אחרת;תקנהזותחולגםעלמעןהמורשהאומעןאחרשנמסר,ורשאיהמורשהלהודיע
עלכתובתדואראלקטרוניכאמורבתקנתמשנה)ב(לגביכלהבקשותלעיצובוההליכים

שבהםהואמייצגאוחלקםב

כלפעולההנדרשתמאתאדםלפיהחוקאותקנותאלהאוהמותרתלולפיהם,11בהרשאה )א(
רשאיהוא,בייפויכוחבכתבשיימסרלרשות,להרשותעורךפטנטיםאועורךדין

המורשיםלעסוקבמקצועםלעשותהב

לאיורשהיותרממורשהאחדלגביאותוענייןאלאאםכןהורשויחדיוכמה )ב(
מורשיםשהםשותפיםאושהםעובדיםיחדיובמשרדאחד;ואולםרשאיאדםלהרשות

יותרממורשהאחדלהופיעולטעוןבשמובלבדב

הורשוכמהמורשיםלפיתקנתמשנה)ב(ולאחרמכןהתפרקההשותפותאוחדלו )ג(
המורשיםלעבודיחדיו,יראו,בהעדרהודעהאחרתמןהמרשהאוהמורשים,כאילו

הורשההמורשהשמענונמסרכמענםשלאותםמורשיםבטרםחדלולעבודיחדיוב

החלפתמורשה
וביטולהרשאה

אדםהמיוצגעלידימורשהלפניהרשות,רשאילהחליףאתמורשהואולבטלאת12ב )א(
הרשאתו,ובלבדשנמסרהעלכךהודעהלגורםהמוסמך;כלעודלאנעשהכןייחשב
המורשההקודםכמורשהושלאותואדםעדלסיומוהסופישלהטיפולבענייןשלגביו
הורשההמורשה,ובלאביטולאוחילופיןבדרךהאמורהאיןהמורשהרשאילהשתחרר

מהטיפולבענייןאובחלקממנואלאברשותהגורםהמוסמךב

הגורםהמוסמךרשאי,אםראהטעםסבירלעשותכן,שלאלהכירבייפויכוח )ב(
שניתןלמורשהאםעברועשרשניםמיוםשניתןב

נוסףעלהמעןכאמורבתקנתמשנה)א(,מגישהמסמךרשאילמסורגםכתובת )ב(
דואראלקטרוני,אםהואמעונייןלקבלבדרךזומסמכיםמהרשותומצדלהליךעלריב
לפיתקנה9)א()1(;קבלתמסמכיםבדואראלקטרוניכאמורטעונההסכמהמפורשתשל
המגיש,ואםניתנההסכמהמפורשתכאמור,תהיהההסכמהתקפהלגביכלהמסמכים
שיישלחואלאותומגיש;בעתקבלתכתובתהדוארהאלקטרוניתיידעהרשותאת

המבקשכילכתובתזויישלחוהמסמכיםהאמוריםאםלאעדכןהמבקשאחרתב

המגישבקשהלרישוםעיצוביצייןכתובתדואראלקטרונילשםקבלתהודעות )ג(
לפניפקיעתהעיצובלפיסעיףב4לחוקוכןלשםקבלתמסמכיםשאיןחובהעלגורם
המוסמךלשלחםלפיתקנותאלה;לאמסרהמגישכתובתדואראלקטרוני-לאיקבל

אתההודעותהאמורותבתקנהמשנהזוב

עלאףהאמורבתקנתמשנה)ב(תשלחהרשותהעתקמאושרשלהבקשהאו )ד(
תעודתרישום,בנייר,אםביקשזאתמבקשהעיצובב

מעןכאמורבתקנתמשנה)א(,יראוהוכמעןלענייןכלחובהאורשותלמסורלנמען )ה(
מסמכיםלפיהחוקאותקנותאלה,אךאםנמסרהכתובתדואראלקטרונילפיתקנת
משנה)ב(,רשאיםהרשותוצדלהליךעלריבלמסורלנמעןמסמכיםבאמצעותה,בכפוף

לאמורבתקנתמשנה)ב(ובתקנה9)א()1(,לפיהענייןב

)ב(,יראוה הודעהשנשלחהמהרשותבדואראלקטרוניכאמורבתקנתמשנה )ו(
כהודעהשנמסרהלנמעןביוםובשעתהשליחהכפישמופיעיםבשעוןפנימישבמערכת
המחשובשלהרשותהמכוילתלפיכלליםהמבטיחיםכיולנאותוהמקובליםלעניין,

אלאאםכןהוכחאחרתב

נתןאדםהרשאהלפיתקנה11,יראואתמענושלהמורשהכמעןלמסירתמסמכים )ז(
למרשה,כלעודההרשאהבתוקפהוכלעודהמרשהאוהמורשהלאהודיעולרשות
אחרת;תקנהזותחולגםעלמעןהמורשהאומעןאחרשנמסר,ורשאיהמורשהלהודיע
עלכתובתדואראלקטרוניכאמורבתקנתמשנה)ב(לגביכלהבקשותלעיצובוההליכים

שבהםהואמייצגאוחלקםב

כלפעולההנדרשתמאתאדםלפיהחוקאותקנותאלהאוהמותרתלולפיהם,11ב )א(
רשאיהוא,בייפויכוחבכתבשיימסרלרשות,להרשותעורךפטנטיםאועורךדין

המורשיםלעסוקבמקצועםלעשותהב

הרשאה

לאיורשהיותרממורשהאחדלגביאותוענייןאלאאםכןהורשויחדיוכמה )ב(
מורשיםשהםשותפיםאושהםעובדיםיחדיובמשרדאחד;ואולםרשאיאדםלהרשות

יותרממורשהאחדלהופיעולטעוןבשמובלבדב

הורשוכמהמורשיםלפיתקנתמשנה)ב(ולאחרמכןהתפרקההשותפותאוחדלו )ג(
המורשיםלעבודיחדיו,יראו,בהעדרהודעהאחרתמןהמרשהאוהמורשים,כאילו

הורשההמורשהשמענונמסרכמענםשלאותםמורשיםבטרםחדלולעבודיחדיוב

אדםהמיוצגעלידימורשהלפניהרשות,רשאילהחליףאתמורשהואולבטלאת12ב )א(
הרשאתו,ובלבדשנמסרהעלכךהודעהלגורםהמוסמך;כלעודלאנעשהכןייחשב
המורשההקודםכמורשהושלאותואדםעדלסיומוהסופישלהטיפולבענייןשלגביו
הורשההמורשה,ובלאביטולאוחילופיןבדרךהאמורהאיןהמורשהרשאילהשתחרר

מהטיפולבענייןאובחלקממנואלאברשותהגורםהמוסמךב

החלפתמורשה
וביטולהרשאה

הגורםהמוסמךרשאי,אםראהטעםסבירלעשותכן,שלאלהכירבייפויכוח )ב(
שניתןלמורשהאםעברועשרשניםמיוםשניתןב
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פרק ב': הבקשה והתיאור החזותי

בקשהלעיצובהמוגשתבהגשתנייר,לרבותבקשהלעיצובמוסף,תוגשלרשות13בהבקשה )א(
בטופסהבקשהויצורףלהתיאורחזותינאות,וכןאגרתההגשהכמפורטבפרטים1

או2לתוספתהשנייהלפיהעניין;כמוכןיוגשלרשותעותקשלהתיאורהחזותיעל
גביהתקןהמשמשלאחסוןחומרמחשבב

בקשהלעיצובהמוגשתבאתרההגשהכאמורבתקנה4,לרבותבקשהלעיצוב )ב(
מוסף,יצורףלהתיאורחזותינאות,וכןאתאגרתההגשהכמפורטבפרטים1או2

לתוספתהשנייהלפיהענייןב

המבקשיגישאתתמונותהעיצובבשלמותוויצייןאתמספרהתמונותהכללי,את14בתיאורחזותינאות )א(
סדרהתמונותואתההיטלשבומוצגהמוצרנושאהעיצובבכלתמונהב

תמונותשמציגותעיצוביכולשיהיומסוגאחדמביןהמפורטיםלהלןובלבד )ב(
שאיכותןמספקת,הןברורותדייןומספרןמתאיםלתיאורשלהעיצוב:

תצלומים; )1(

שרטוטים; )2(

הדמייתמחשבב )3(

הוגשההבקשהבניירלגבייותרמעיצובאחד,יצייןהמבקשבאופןברורלאילומן )ג(
העיצוביםנוגעתכלתמונהובכלגיליוןיופיעתיאורחזותישלעיצובאחדבלבדב

הוגשהבקשהבאתרההגשה,לגבייותרמעיצובאחד,בכלקובץתמונותיופיע )ד(
תיאורחזותישלעיצובאחדבלבדב

התיאורהחזותייכלולאתהעיצובשהתבקשרישומובלבד,עלגבירקעחלקואחידב )ה(

התיאורהחזותילאיכלולפרטיםשאינםמגופושלהעיצוב,לרבותמילים,אותיות, )ו(
ספרות,קווים,משטחים,מקראב

המבקשרשאילהשתמשבקוויםמקווקוויםמסוגיםשוניםובלבדשיצייןבתיאור )ז(
המילוליכאמורבתקנהב1מהנועדלסמןכלסוגקוב

המבקשרשאילסייגחלקיםמהמוצרשאינםחלקמןהעיצובשהתבקשרישומו )ח(
באחתמןהדרכיםהמפורטותלהלןובלבדשלאיהיהבהןכדילפגועביכולתלהתרשם
מהעיצובאולהבחיןבפרטיהעיצובובלבדשהםמופיעיםבאותואופןבכלהיטלשבו

תוארהעיצובבאותהבקשה:

שימושבקוויםמקווקווים,ואולםלאיתארוקוויםמקווקוויםחלקימוצר )1(
הסמוייםמןהעין;

טשטוש; )2(

השחרהאוהבהרהב )3(

אםלמוצרנושאהעיצובמצביםמשתניםבעתשימושוהרגיל,רשאיהמבקש )ט(
להגישתמונותשלמצביוהשוניםתוךציוןההיטל,ובלבדשלאיוגשותמונותשלמצבי

הבינייםשלהמוצרב

אםהמוצרנושאהעיצובמורכבמכמהרכיבים,שכלאחדמהםנושאחלקמן )י(
העיצובבשימושהרגילשלהמוצר,רשאיהמבקש,נוסףעלהצגתהמוצרבשלמותו,

להציגאתהמוצרבהיטלמפוצץ,שבוהרכיביםיוצגובסמיכותולפיסדרהרכבתםב
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אםהמוצרנושאהעיצובהואבעלאורךמשתנה,רשאיהמבקשלסמןאתהאורך )יא(
המשתנהבאמצעותקומזוגזגכפולבכלהיטלשבונראההאורךהמשתנה,ובלבד

שבשינויהאורךאיןשינוישלהעיצובבפרטיםמהותייםב

המבקשרשאילהוסיףתיאורחזותישלפרטעיצוביאחדבתצוגהמוגדלת,ובלבד )יב(
שפרטזהיצורףבתמונהנפרדתהכוללתגםאתהעיצובבשלמותומאותוהיטלב

אםהמוצרנושאהעיצובהואמערכתשלפריטים,עלהמבקשלהגישתמונהאחת )יג(
לפחותהמציגהאתכלפריטיהמערכתיחדב

יציין מונפשים מסך תצוגת או גרפי לסימן הוא העיצוב נושא המוצר אם )יד(
זאתהמבקשבתיאורהמילוליכאמורבתקנהב1בטופסהבקשהאובטופסההגשה

האלקטרונית,לפיהעניין,ויגישרצףתמונותהמשקפותאתהתקדמותההנפשהב

אםצבעהואאחדמןהמאפייניםהחזותייםשלהעיצוב,יכלולהתיאורהחזותי )טו(
אתאותומאפיין,ובלבדשכלהתמונותיוגשובאותוהצבעב

הוגשהתיאורהחזותיבצבעוהצבעאינומאפייןחזותישלהמוצר,יצייןזאת )טז(
ההגשה בטופס או הבקשה בטופס ב1 בתקנה כאמור המילולי בתיאור המבקש

האלקטרונית,לפיהענייןב

המבקשרשאילהגישתמונהאחתלהמחשתהעיצובבהקשרוובלבדשיצייןעל )יז(
גביהכיהתמונההיאלהמחשהב

הרשםרשאילדרושמהמבקשלהגישתמונהשלהמוצרנושאהעיצובאותמונה )יח(
להמחשהכאמורבתקנתמשנה)יז(ב

שלב1בתיאורמילולי בלבד החזותיים המאפיינים של מילולי תיאור בבקשה לכלול רשאי המבקש
העיצובכפישהםבאיםלידיביטויבתיאורהחזותיובלבדשכללהמאפייניםהחזותיים
באיםלידיביטויבתיאורהחזותי;בחרלפעולכאמור,עליולעשותכןלפיתקנה14)ז(,

)יד(ו–)טז(ב

הכנסתתיקונים
לבקשה

רצההמבקשלתקןאתהבקשה,ביןביוזמתווביןבעקבותהודעהעלליקוייםבה,16ב )א(
תחולתקנה14עלהתיאורהחזותיהנאותהמתוקן;הוגשהתיאורהחזותיהמתוקןבנייר,

יגישהמבקשעותקממנועלגביהתקןהמשמשלאחסוןחומרמחשבב

החליטהגורםהמוסמךכיהתיקוןהמבוקשמשנהאתהעיצובבפרטיםמהותיים, )ב(
יודיעזאתלמבקשויסרבלתיקוןהעיצובב

פרק ג': דרישת דין קדימה

דרישתדיןקדימה,לפיסעיף21לחוק,תיעשהבטופסהבקשהאובטופסההגשה17בבקשתדיןקדימה )א(
האלקטרונית,לפיהענייןב

דרישתדיןקדימהתוגשלאיאוחרמחודשייםלאחרהגשתהבקשהלרישום )ב(
העיצובבישראלב

נדרשדיןקדימהיגישהמבקשאתהעתקהבקשההקודמתלאיאוחרמחודשיים )ג(
לאחרהדרישהב

המבקשיגישאתהעתקהבקשההקודמתבאחתמןהדרכיםהאלה: )ד(

לענייןבקשהקודמתשהרשותהמוסמכתהעבירהאתאישורהלגביה- )1(
במסראלקטרוניכפישהתקבלבידיהמבקשמןהרשותהמוסמכת,ובלבדשהרשם

השתכנעשהמסמךמהימן;

אםהמוצרנושאהעיצובהואבעלאורךמשתנה,רשאיהמבקשלסמןאתהאורך )יא(
המשתנהבאמצעותקומזוגזגכפולבכלהיטלשבונראההאורךהמשתנה,ובלבד

שבשינויהאורךאיןשינוישלהעיצובבפרטיםמהותייםב

המבקשרשאילהוסיףתיאורחזותישלפרטעיצוביאחדבתצוגהמוגדלת,ובלבד )יב(
שפרטזהיצורףבתמונהנפרדתהכוללתגםאתהעיצובבשלמותומאותוהיטלב

אםהמוצרנושאהעיצובהואמערכתשלפריטים,עלהמבקשלהגישתמונהאחת )יג(
לפחותהמציגהאתכלפריטיהמערכתיחדב

יציין מונפשים מסך תצוגת או גרפי לסימן הוא העיצוב נושא המוצר אם )יד(
זאתהמבקשבתיאורהמילוליכאמורבתקנהב1בטופסהבקשהאובטופסההגשה

האלקטרונית,לפיהעניין,ויגישרצףתמונותהמשקפותאתהתקדמותההנפשהב

אםצבעהואאחדמןהמאפייניםהחזותייםשלהעיצוב,יכלולהתיאורהחזותי )טו(
אתאותומאפיין,ובלבדשכלהתמונותיוגשובאותוהצבעב

הוגשהתיאורהחזותיבצבעוהצבעאינומאפייןחזותישלהמוצר,יצייןזאת )טז(
ההגשה בטופס או הבקשה בטופס ב1 בתקנה כאמור המילולי בתיאור המבקש

האלקטרונית,לפיהענייןב

המבקשרשאילהגישתמונהאחתלהמחשתהעיצובבהקשרוובלבדשיצייןעל )יז(
גביהכיהתמונההיאלהמחשהב

הרשםרשאילדרושמהמבקשלהגישתמונהשלהמוצרנושאהעיצובאותמונה )יח(
להמחשהכאמורבתקנתמשנה)יז(ב

שלב1ב בלבד החזותיים המאפיינים של מילולי תיאור בבקשה לכלול רשאי המבקש
העיצובכפישהםבאיםלידיביטויבתיאורהחזותיובלבדשכללהמאפייניםהחזותיים
באיםלידיביטויבתיאורהחזותי;בחרלפעולכאמור,עליולעשותכןלפיתקנה14)ז(,

)יד(ו–)טז(ב

תיאורמילולי

רצההמבקשלתקןאתהבקשה,ביןביוזמתווביןבעקבותהודעהעלליקוייםבה,16ב )א(
תחולתקנה14עלהתיאורהחזותיהנאותהמתוקן;הוגשהתיאורהחזותיהמתוקןבנייר,

יגישהמבקשעותקממנועלגביהתקןהמשמשלאחסוןחומרמחשבב

הכנסתתיקונים
לבקשה

החליטהגורםהמוסמךכיהתיקוןהמבוקשמשנהאתהעיצובבפרטיםמהותיים, )ב(
יודיעזאתלמבקשויסרבלתיקוןהעיצובב

פרק ג': דרישת דין קדימה

דרישתדיןקדימה,לפיסעיף21לחוק,תיעשהבטופסהבקשהאובטופסההגשה17ב )א(
האלקטרונית,לפיהענייןב

בקשתדיןקדימה

דרישתדיןקדימהתוגשלאיאוחרמחודשייםלאחרהגשתהבקשהלרישום )ב(
העיצובבישראלב

נדרשדיןקדימהיגישהמבקשאתהעתקהבקשההקודמתלאיאוחרמחודשיים )ג(
לאחרהדרישהב

המבקשיגישאתהעתקהבקשההקודמתבאחתמןהדרכיםהאלה: )ד(

לענייןבקשהקודמתשהרשותהמוסמכתהעבירהאתאישורהלגביה- )1(
במסראלקטרוניכפישהתקבלבידיהמבקשמןהרשותהמוסמכת,ובלבדשהרשם

השתכנעשהמסמךמהימן;
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לענייןבקשהקודמתשהרשותהמוסמכתהעבירהאתאישורהלגביה, )2(
בנייר-במסראלקטרוניהמהווהסריקהממוחשבתשלהעתקהבקשהבנייר,כפי

שהתקבלבידיהמבקשמןהרשותהמוסמכת;

הפניהלהפקדהשלהעתקהבקשההקודמתבארגוןהעולמילקנייןרוחני )3(
)WIPO-WorldIntellectualPropertyOrganization(ב

דרישתדיןקדימהשלאהוגשהבמועדהגשתהבקשהאודרישתדיןקדימהנוסף )ה(
עלהבקשהשהוגשהכברלרשות,תיעשהבדרךשלבקשהלתקןאתהבקשהלרישום

העיצובכאמורבתקנה16ב

הגשתתרגוםשל
בקשהקודמת

הדורשדיןקדימהעלסמךבקשהקודמתבשפהשאינהשפהרשמיתאואנגלית,יגיש18ב
אתתרגומהלהנחתדעתושלהגורםהמוסמךלשפהרשמיתאולאנגלית,בתוךשלושה

חודשיםמהיוםשבודרשממנוהגורםהמוסמךלעשותכןב

חלוקתבקשה
לרישוםעיצוב
שנדרשלגביה

דיןקדימה

הורההגורםהמוסמךלחלקבקשהשעליהנדרשדיןקדימה,יחולותקנות17ו־18לגבי19ב
כלבקשהשהופרדה,ואולםלאתהיהחובהלהגישעםכלבקשהכזאתהעתקהבקשה
הקודמתכאמורבתקנה17)ג(אלאדילצייןבכלבקשהשהופרדהאתמספרהבקשה

שחולקהושבההוגשהעתקהבקשההקודמתב

פרק ד': הטיפול בבקשה שהוגשה, ופרסום דבר ההגשה

אישורהגשתבקשהיומצאלמבקש;באישוריצויןמספרהבקשה,תאריכהומועד20באישורהגשה
פרסומההצפוילפיסעיף22לחוקב

בקשהשאינה
תקינה

הוגשהבקשהשנמצאהפגומהלפיסעיף20לחוק,תודיעהרשותלמבקשעל21ב )א(
הפגמיםולאתיתןלמבקשאישורהגשהכאמורבתקנה20;לענייןתקנהזו,תיאורחזותי
נאותיהיהלכלעיצובתמונהאחתלפחות,כאמורבתקנה14,המציגהאתהעיצוב

בשלמותוב

תקנת לפי הודעה לו נמסרה שעליהם הפגמים את לתקן רשאי המבקש )ב(
משנה)א(,בתוךשלושהחדשיםמיוםשנמסרהלוהודעתהרשות;לאתיקןכאמור
והוגשההבקשהבהגשהבנייר,יוחזרולמבקשטופסהבקשהוהמסמכיםשצורפולו;
אךאםלאניתןלהחזירהלו,מחמתשלאצייןמעןאושהמעןשצייןאינונכון,תישמר
תישמר ההגשה, באתר הבקשה הוגשה תושמד; מכן ולאחר שנה ברשות הבקשה

הבקשהברשותשנהולאחרמכןרשאיהגורםהמוסמךלמחוקאתהבקשהב

תיקןהמבקשאתהפגמיםשעליהםהודעלולפיתקנתמשנה)א(,יאשרהגורם )ג(
המוסמךאתההגשהבדרךהקבועהבתקנה20ויורהאתתאריךהבקשהכאמורבסעיף

20)ב(לחוקב

ליקוייםבצורת
הבקשה

הוגשהבקשהונמצאהלקויהבאחדאויותרמהמפורטיםלהלן,יודיעהגורם22ב )א(
המוסמךלמבקשבכתב,בסמוךככלהאפשרלאחרהמצאתאישורההגשהלפיתקנה

20,עלהפגמיםשנמצאו:

לאהודיעהמבקשכיצדהיהלבעלהעיצובלפיסעיף19)א()3()א(לחוק; )1(

לאהוגשהעתקהבקשהעלגביהתקןהמשמשלאחסוןחומרמחשבכאמור )2(
בתקנה3)ב(,מקוםשהדברנדרשלפיתקנותאלה;

הבקשההוגשהבאמצעותמישטועןשהואמורשהאךהרשאתולאנמסרה )3(
לרשותכאמורבתקנה11)א(;
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הבקשהלאהוגשהבטופסבקשהאובטופסהגשהאלקטרוני,לפיהעניין, )4(
אושלאמולאוכלפרטיהכנדרש,לרבותשםהעיצוב;

המבקשלאצייןאתמועדפרסוםהעיצובבציבורלפיתקנה27; )ב(

המבקשלאצייןאתהסוגאואתתת־הסוגשבהםהתבקשהרישום; )6(

שולמהאגרהמופחתתלפיהמפורטבתוספתהשנייהוהמבקשלאהיה )7(
זכאילהפחתהכאמור;

הוגשהבקשהלרישוםמערכתשלפריטים,אךשולמהאגרהבעדעיצוב )8(
לפיפרט1לתוספתהשנייהב

המבקשרשאי,בתוךשלושהחודשיםמיוםהודעתהגורםהמוסמךכאמורבתקנת )ב(
משנה)א(,לתקןאתהפגמיםשעליהםנמסרהלוהודעהלפיתקנתמשנה)א(ב

לאתיקןהמבקשפגמיםשעליהםנמסרהלוהודעהכאמור,יהיהדינוכדיןמי )ג(
שלאסילקליקוייםשעליהםנמסרהלוהודעהלפיסעיף29לחוקב

פרסוםהבקשה
באתרהאינטרנט

הוגשהבקשהלרישוםעיצוב,יפרסםהגורםהמוסמךאתהבקשה,ובכללזהאתהתיאור23ב
החזותישלהעיצובהנכללבה,באתרהאינטרנט,בסמוךככלהאפשרלאחרהגשתה,

זולתאםהתבקשהדחייתמועדהפרסוםלפיתקנה24ב

דחייתפרסוםדבר
הגשתהבקשה

ביקשהמבקשלדחותאתפרסוםהבקשהכאמורבסעיף22)ב(לחוק,יודיעזאת24ב )א(
לגורםהמוסמךבאחתמןהדרכיםהאלה:

בטופסהבקשהאובטופסההגשההאלקטרוני,לפיהעניין; )1(

בתוךשבעהימיםממועדמשלוחאישורההגשהלמבקש,באמצעותבקשה )2(
לדחייתפרסוםהבקשהלרישוםהעיצובב

ביקשהמבקשלפרסםאתהבקשהלאחרשביקשאתדחייתהפרסום,כאמור )ב(
בסעיף22)ג(לחוק,יודיעזאתלגורםהמוסמךבאמצעותבקשהלביטולדחייתפרסום

הבקשהלרישוםהעיצובב

חלק שלישי: בחינת הבקשה
סדרבחינת

הבקשות
הבקשותייבחנולפיסדרהגשתןבב2ב )א(

עלאףהאמורבתקנתמשנה)א(תיבחןבקשהשהופרדהיחדעםהבקשהשחולקה )ב(
ממנהב

עלאףהאמורבתקנתמשנה)א(לאתחלבחינתהבקשהבטרםפורסמהלפיסעיף )ג(
22לחוקב

הורההגורםהמוסמךכיבחינתבקשהמאוחרתתידחהכאמורבסעיף27לחוק, )ד(
יודיעעלכךלמבקשויצייןבהודעתואתמספרהבקשההקודמתב

בקשהלהקדמתבחינהתוגשבכתבלפיסעיף28)א(לחוק,בצירוףאגרהלפיפרט263בהקדמתבחינה
בתוספתהשנייהב

הודעהעלפרסום
שאינושוללחידוש

המבקשיודיעלגורםהמוסמך,בכתב,עםהגשתהבקשה,עלפרסוםבציבורשלהעיצוב27ב
במהלך12החודשיםשקדמולמועדהקובעלפיסעיף9לחוק,אםהיהכזהב

הודעהעלליקוייםלפיסעיף29לחוקתהיהבכתבוייכללובה:28בהודעהעלליקויים )א(

הטעמיםשבגללםאיןהעיצובמהווהמערכתשלפריטים,אםהתבקשה )1(
הגנהכזו,לפיסעיף1לחוק;

הבקשהלאהוגשהבטופסבקשהאובטופסהגשהאלקטרוני,לפיהעניין, )4(
אושלאמולאוכלפרטיהכנדרש,לרבותשםהעיצוב;

המבקשלאצייןאתמועדפרסוםהעיצובבציבורלפיתקנה27; )ב(

המבקשלאצייןאתהסוגאואתתת־הסוגשבהםהתבקשהרישום; )6(

שולמהאגרהמופחתתלפיהמפורטבתוספתהשנייהוהמבקשלאהיה )7(
זכאילהפחתהכאמור;

הוגשהבקשהלרישוםמערכתשלפריטים,אךשולמהאגרהבעדעיצוב )8(
לפיפרט1לתוספתהשנייהב

המבקשרשאי,בתוךשלושהחודשיםמיוםהודעתהגורםהמוסמךכאמורבתקנת )ב(
משנה)א(,לתקןאתהפגמיםשעליהםנמסרהלוהודעהלפיתקנתמשנה)א(ב

לאתיקןהמבקשפגמיםשעליהםנמסרהלוהודעהכאמור,יהיהדינוכדיןמי )ג(
שלאסילקליקוייםשעליהםנמסרהלוהודעהלפיסעיף29לחוקב

הוגשהבקשהלרישוםעיצוב,יפרסםהגורםהמוסמךאתהבקשה,ובכללזהאתהתיאור23ב
החזותישלהעיצובהנכללבה,באתרהאינטרנט,בסמוךככלהאפשרלאחרהגשתה,

זולתאםהתבקשהדחייתמועדהפרסוםלפיתקנה24ב

פרסוםהבקשה
באתרהאינטרנט

ביקשהמבקשלדחותאתפרסוםהבקשהכאמורבסעיף22)ב(לחוק,יודיעזאת24ב )א(
לגורםהמוסמךבאחתמןהדרכיםהאלה:

דחייתפרסוםדבר
הגשתהבקשה

בטופסהבקשהאובטופסההגשההאלקטרוני,לפיהעניין; )1(

בתוךשבעהימיםממועדמשלוחאישורההגשהלמבקש,באמצעותבקשה )2(
לדחייתפרסוםהבקשהלרישוםהעיצובב

ביקשהמבקשלפרסםאתהבקשהלאחרשביקשאתדחייתהפרסום,כאמור )ב(
בסעיף22)ג(לחוק,יודיעזאתלגורםהמוסמךבאמצעותבקשהלביטולדחייתפרסום

הבקשהלרישוםהעיצובב

חלק שלישי: בחינת הבקשה

הבקשותייבחנולפיסדרהגשתןבב2ב סדרבחינת)א(
הבקשות

עלאףהאמורבתקנתמשנה)א(תיבחןבקשהשהופרדהיחדעםהבקשהשחולקה )ב(
ממנהב

עלאףהאמורבתקנתמשנה)א(לאתחלבחינתהבקשהבטרםפורסמהלפיסעיף )ג(
22לחוקב

הורההגורםהמוסמךכיבחינתבקשהמאוחרתתידחהכאמורבסעיף27לחוק, )ד(
יודיעעלכךלמבקשויצייןבהודעתואתמספרהבקשההקודמתב

בקשהלהקדמתבחינהתוגשבכתבלפיסעיף28)א(לחוק,בצירוףאגרהלפיפרט263ב
בתוספתהשנייהב

הקדמתבחינה

המבקשיודיעלגורםהמוסמך,בכתב,עםהגשתהבקשה,עלפרסוםבציבורשלהעיצוב27ב
במהלך12החודשיםשקדמולמועדהקובעלפיסעיף9לחוק,אםהיהכזהב

הודעהעלפרסום
שאינושוללחידוש

הודעהעלליקוייםלפיסעיף29לחוקתהיהבכתבוייכללובה:28ב הודעהעלליקויים)א(

הטעמיםשבגללםאיןהעיצובמהווהמערכתשלפריטים,אםהתבקשה )1(
הגנהכזו,לפיסעיף1לחוק;
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הטעמיםלכךשנושאהבקשהאינומהווהעיצובכהגדרתובסעיף1לחוק )2(
אושמאפייניוהחזותייםאינםכשיריםלהגנהלפיסעיף10לחוק;

הטעמיםבגללםישבעיצובכדילפגועבתקנתהציבור,לפיסעיףבלחוק; )3(

הפניהלפרסוםשישבוכדילשלולאתהחידוששבעיצוב,לפיסעיף6לחוק; )4(

הפניהלפרסוםשישבוכדילשלולאתהאופיהייחודישבעיצוב,לפי )ב(
סעיף7לחוק;

הוראהלחלקאתהבקשהלרישוםעיצובכאמורבתקנה29)ב(; )6(

הטעמיםשבגללםהעיצובמהווהמערכתשלפריטים,אםלאהתבקשה )7(
הגנהכזואולאשולמהאגרהמספקת,לפיפרט2בתוספתהשנייה;

הודעהכיהתיאורהחזותיאינועונהעלדרישותתקנותאלה; )8(

הודעהכיהבקשהאינהעונהעלדרישותתקנותאלהלענייןצורתהב )9(

בתקנת המנויים מהטעמים הוא לליקוי הטעם כי המוסמך הגורם ראה )ב(
נושא המבקש,והעיצוב שבבעלותושל במדגםרשום )ב(שמקורו )א()4(או משנה
הבקשהעומדבתנאיסעיף31לפקודהיראואתהבקשהלרישוםעיצובכבקשהלפי

הסעיףהאמורבפקודה,למעטלענייןפרסומהלפיסעיף22לחוקב

מן29בחלוקתבקשה אחד כל בעד אגרה ושולמה עיצובים כמה עיצוב לרישום בקשה כללה )א(
העיצוביםהכלוליםבה,יחלקאותההגורםהמוסמךלכמהבקשותלרישוםעיצובכך

שכלבקשהתכלולעיצובאחדב

כללהבקשהלרישוםעיצובכמהעיצוביםולאשולמהאגרהבעדכלאחדמן )ב(
העיצוביםהכלוליםבה,יודיעהגורםהמוסמךלמבקשעלחלוקתהבקשהויורהלמבקש
להגישבקשותנפרדותלרישוםעיצובכךשכלבקשהתכלולעיצובאחד,ואםאפשר

יצייןמהםהעיצוביםהשוניםהכלוליםבבקשהב

בתקנת כאמור ההודעה מתן מיום חודשים שלושה בתוך רשאי, המבקש )ג(
משנה)ב(לפעולבאחתמןהדרכיםהמפורטותלהלן;לאפעלהמבקשכאמור,תסורב

בקשתו:

להגישבקשותנפרדותכאמורבהודעההאמורהבצירוףתשלוםהאגרה )1(
לפימספרהעיצוביםשבעדםלאשולמהאגרה;

לנמקמדועשולמהאגרהמספקתבעדהבקשהלרישוםעיצובב )2(

כללהבקשהשהופרדהכמהעיצוביםולאשולמהאגרהבעדכלאחדמןהעיצובים )ד(
הכלוליםבה,יודיעזאתהגורםהמוסמךלמבקשויורהעלתיקוןהבקשהכךשהבקשה

שהופרדהתכלולעיצובאחדב

המבקשאינורשאילחלקבקשהשהופרדהב )ה(

תאריכהשלכלאחתמןהבקשותשהופרדולפיתקנהזויהיהכתאריךהבקשה )ו(
שחולקהויחולועליהתקנות20עד22ב

תשובתהמבקש
עלההודעה

המבקשרשאי,בתוךשלושהחודשיםמיוםמתןההודעהכאמורבתקנה28,בתשובה30ב
שימסורעלההודעה,לתקןאתהליקוייםשעליהםהודעלובצירוףהנמקהכיצדהתיקון
שעשהמתקןאתהליקוי,לנמקמדועאיןעליולתקןאתהליקויים,כולםאומקצתם,או
להגישבקשהלהשיגעלהחלטהאופעולהשלהגורםהמוסמךלפניהרשםלפיתקנה

34בצירוףאגרהלפיפרט11לתוספתהשנייהב
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הבקשה31בבחינתתיקונים את המוסמך הגורם יבחן ,30 בתקנה כאמור ליקויים, המבקש תיקן )א(
והתיאורהחזותיכפישתוקנו,וכןיבחןכלתיקוןלענייניםאלה:

האםישבוכדילסלקאתהליקוייםשעליהםהודעלמבקשכאמורבתקנות )1(
28ו־29;

האםהתיקוןממלאאחרהוראותהחוקוהתקנותבאשרלתוכנוולצורתו; )2(

האםהתיקוןמשנהאתהעיצובבפרטיםמהותייםב )3(

הגורםהמוסמךיודיעלמבקשעלהליקוייםשמצאבבקשההמתוקנת;דיןהודעה )ב(
כזוכדיןהודעהלפיתקנה28,והמבקשרשאילהשיבעליהכאמורבתקנה30ב

תקנהזותחולגםעלבחינתתיקוניםשעשההמבקשלפנימועדבחינתהבקשה )ג(
ובלבדשלאייבחןתיקוןלבקשהלפנישהגיעהמועדלבחינתהבקשהב

טעןהמבקש,בנימוקיםשמסרלפיתקנה30,שאיןעליולתקןליקויים,אוהשיבלהודעה32בעיוןבנימוקים
לפיתקנה29,יעייןהגורםהמוסמךבנימוקיםואםראהלדחותםיודיעעלכךלמבקש;
דיןהודעהכאמורכדיןהודעהלפיתקנה28,אלאאםכןהחליטהגורםהמוסמךלסרב

לבקשהכאמורבתקנה33ב

סירובבשלאי–מתן
תשובהאודחיית

תשובה

הגורם33ב וקבע השיב או ,30 בתקנה האמורות מהדרכים באחת המבקש השיב לא
המוסמךכיאיןבתשובהכדילסלקאתהליקוייםאושדחהאתנימוקיהמבקשכאמור

בתקנה32,יסרבהגורםהמוסמךלבקשהויודיעעלכךלמבקשב

סירבהגורםהמוסמךלבקשהכאמורבתקנה33,רשאיהמבקשבתוךחודשמיוםמתן34בהשגהעלסירוב
ההודעהלהשיגעלההחלטהלפניהרשםבכתבבצירוףאגרהלפיפרט11לתוספת

השנייהב

בהשגהלפיתקנה30או34יפרטהמבקשאתההחלטהאואתהפעולהשלהגורםב3באופןהגשתהשגה
המוסמךשעליההואמשיגואתטענותיו,ויצרףלהשגהכלמסמךשעליוהואמבקש

להסתמך;המבקשיצרףתצהירלשםאימותהעובדותהמשמשותיסודלהשגהב

קביעתמועד
להשמעתטענות

הוגשההשגה,יורההגורםהמוסמךעלמועדלשמיעתטענותהמבקשויודיעעלכך36ב
למבקשב

החלטתהרשםבהשגהתהיהמנומקתובכתבותימסרלמבקשב37בהחלטתהרשם

השלמתהבחינה
בתוךשנה

בחינתבקשהלרישוםעיצובתושלםבתוךשנהממועדמשלוחהודעתהליקויים38ב )א(
הראשונהלפיתקנה28ב

בחינתבקשהשהופרדהתושלםבתוךשנהממועדמשלוחהודעתהגורםהמוסמך )ב(
לפיתקנה29)ב(בענייןהבקשהשחולקהב

עלאףהאמורבתקנותמשנה)א(ו–)ב(,אםנדחתההבחינהלפיתקנהב2)ג(,או )ג(
הוגשהבקשהלהשמעתטענותלפיתקנה36אוהשגהלפיתקנה34,לאיבואותקופת

הדחייהותקופתהדיוןלפניהרשם,לפיהעניין,במנייןהשנהב

קביעתסוג
ותת־סוג

הגורםהמוסמךיורהעלהסוגותת־הסוגשלהעיצובלפיהתוספתהשלישיתב39ב

נרשםהעיצובלפיסעיף31לחוק,תינתןלמבקשתעודהעלכךבחתימתהרשםותימסר40בתעודתעיצוב
לאחררישוםהעיצובבפנקסלבעלהעיצובהרשום,כאמורבתקנה10ב

חלק רביעי: חידוש רישום 
לצורךחידושרישוםעיצוביגישהמבקשבקשהויצרףאליהאתאישורתשלום41באגרתחידוש )א(

האגרהכמפורטבתקנתמשנה)ב(ב

הבקשה31ב את המוסמך הגורם יבחן ,30 בתקנה כאמור ליקויים, המבקש תיקן )א(
והתיאורהחזותיכפישתוקנו,וכןיבחןכלתיקוןלענייניםאלה:

בחינתתיקונים

האםישבוכדילסלקאתהליקוייםשעליהםהודעלמבקשכאמורבתקנות )1(
28ו־29;

האםהתיקוןממלאאחרהוראותהחוקוהתקנותבאשרלתוכנוולצורתו; )2(

האםהתיקוןמשנהאתהעיצובבפרטיםמהותייםב )3(

הגורםהמוסמךיודיעלמבקשעלהליקוייםשמצאבבקשההמתוקנת;דיןהודעה )ב(
כזוכדיןהודעהלפיתקנה28,והמבקשרשאילהשיבעליהכאמורבתקנה30ב

תקנהזותחולגםעלבחינתתיקוניםשעשההמבקשלפנימועדבחינתהבקשה )ג(
ובלבדשלאייבחןתיקוןלבקשהלפנישהגיעהמועדלבחינתהבקשהב

טעןהמבקש,בנימוקיםשמסרלפיתקנה30,שאיןעליולתקןליקויים,אוהשיבלהודעה32ב
לפיתקנה29,יעייןהגורםהמוסמךבנימוקיםואםראהלדחותםיודיעעלכךלמבקש;
דיןהודעהכאמורכדיןהודעהלפיתקנה28,אלאאםכןהחליטהגורםהמוסמךלסרב

לבקשהכאמורבתקנה33ב

עיוןבנימוקים

הגורם33ב וקבע השיב או ,30 בתקנה האמורות מהדרכים באחת המבקש השיב לא
המוסמךכיאיןבתשובהכדילסלקאתהליקוייםאושדחהאתנימוקיהמבקשכאמור

בתקנה32,יסרבהגורםהמוסמךלבקשהויודיעעלכךלמבקשב

סירובבשלאי–מתן
תשובהאודחיית

תשובה

סירבהגורםהמוסמךלבקשהכאמורבתקנה33,רשאיהמבקשבתוךחודשמיוםמתן34ב
ההודעהלהשיגעלההחלטהלפניהרשםבכתבבצירוףאגרהלפיפרט11לתוספת

השנייהב

השגהעלסירוב

בהשגהלפיתקנה30או34יפרטהמבקשאתההחלטהאואתהפעולהשלהגורםב3ב
המוסמךשעליההואמשיגואתטענותיו,ויצרףלהשגהכלמסמךשעליוהואמבקש

להסתמך;המבקשיצרףתצהירלשםאימותהעובדותהמשמשותיסודלהשגהב

אופןהגשתהשגה

הוגשההשגה,יורההגורםהמוסמךעלמועדלשמיעתטענותהמבקשויודיעעלכך36ב
למבקשב

קביעתמועד
להשמעתטענות

החלטתהרשםהחלטתהרשםבהשגהתהיהמנומקתובכתבותימסרלמבקשב37ב

בחינתבקשהלרישוםעיצובתושלםבתוךשנהממועדמשלוחהודעתהליקויים38ב )א(
הראשונהלפיתקנה28ב

השלמתהבחינה
בתוךשנה

בחינתבקשהשהופרדהתושלםבתוךשנהממועדמשלוחהודעתהגורםהמוסמך )ב(
לפיתקנה29)ב(בענייןהבקשהשחולקהב

עלאףהאמורבתקנותמשנה)א(ו–)ב(,אםנדחתההבחינהלפיתקנהב2)ג(,או )ג(
הוגשהבקשהלהשמעתטענותלפיתקנה36אוהשגהלפיתקנה34,לאיבואותקופת

הדחייהותקופתהדיוןלפניהרשם,לפיהעניין,במנייןהשנהב

קביעתסוגהגורםהמוסמךיורהעלהסוגותת־הסוגשלהעיצובלפיהתוספתהשלישיתב39ב
ותת־סוג

נרשםהעיצובלפיסעיף31לחוק,תינתןלמבקשתעודהעלכךבחתימתהרשםותימסר40ב
לאחררישוםהעיצובבפנקסלבעלהעיצובהרשום,כאמורבתקנה10ב

תעודתעיצוב

חלק רביעי: חידוש רישום 

לצורךחידושרישוםעיצוביגישהמבקשבקשהויצרףאליהאתאישורתשלום41ב )א(
האגרהכמפורטבתקנתמשנה)ב(ב

אגרתחידוש
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אגרותהחידוששישלשלמןכדישיהיהעיצובבר–תוקףיהיובסכומיםהקבועים )ב(
בפרטבבתוספתהשנייהוישולמולפיהמפורטלהלןובכפוףלתקנה43:

אגרתהחידושהראשוןתשולםלפניתוםחמששניםממועדהגשתהבקשה )1(
לרישוםהעיצוב;

אגרתהחידושהשניתשולםלפניתוםעשרשניםממועדהגשתהבקשה )2(
לרישוםהעיצוב;

אגרתהחידושהשלישיתשולםלפניתוםחמשעשרהשניםממועדהגשת )3(
הבקשהלרישוםהעיצוב;

הגשת ממועד שנים עשרים תום לפני תשולם הרביעי החידוש אגרת )4(
הבקשהלרישוםהעיצובב

מיששילם,במועדשבוהואחייבלשלםאתאגרתהחידושהראשון,אתהאגרה )ג(
לפיפרטב)ב(לתוספתהשנייהלאחייבבתשלוםאגרתחידושנוספתכלשהיא,ורואים

אותוכאילושילםכדיןובמועדאתכלאגרותהחידוששהואחייבבהןב

מסרהמבקשכתובתדואראלקטרוניכאמורבתקנה10)ב(,ישלחהגורםהמוסמךהודעה42בתזכורתלתשלום
לבעלהעיצובעלכלמועדשבועליולשלםאגרתחידושלאיאוחרמשלושהחודשים

לפניאותומועדב

הקבוע43בתשלוםהאגרה המועד לפני חודשים משישה מוקדם לא תשולם חידוש אגרת כל )א(
לתשלומהב

דברהתשלוםשלכלאגרתחידושיירשםבפנקסולבעלהעיצוביינתןאישורעל )ב(
כךב

41 מישמשלםאגרתחידושלאחרהמועדשבוהיהחייבלשלמהלפיתקנה )ג(
והתוספתהשנייה,ישלם,נוסףעלאגרתהחידוש,בעדכלחודששבואיחרבתשלום

האגרהאוכלחלקממנו,אתהאגרהלפיפרט6בתוספתהשנייהב

לאשולמהאגרתחידושעדתוםהארכההאמורהבסעיף41לחוק,יירשםבפנקסכי44בפקיעתעיצוב
תוקףהעיצובפקעב

חלק חמישי: הליכים לפני הרשם
פרק א': בקשה לביטול עיצוב רשום

בקשהלביטולעיצובתוגשלרשםבכתבבצירוףהאגרהלפיפרט10לתוספתב4בבקשהלביטול )א(
השנייהותפרטאתעילותהביטול,אתהעובדותשעליהןסומךהמבקשאתטענותיו

ואתהסעדהמבוקשב

מבקשהביטולרשאילצרףלכתבטענותיואתראיותיוב )ב(

לאהיהבדעתמבקשהביטוללהגישראיות,יודיעעלכךבכתבטענותיוב )ג(

כתבטענות
וראיותבעל

העיצוב

בתוךחודשמיוםשהוגשכתבהטענותמטעםמבקשהביטוללפיתקנהב4)א(יגיש46ב )א(
בעלהעיצובלרשםאתכתבטענותיושבתשובהב

עלאףהאמורבתקנתמשנה)א(,צורפוראיותלכתבהטענותמטעםמבקשהביטול )ב(
כאמורבתקנהב4)ב(אוהודיעמבקשהביטולשלאיגישראיותכאמורבתקנהב4)ג(,

יגישבעלהעיצובלרשםאתכתבטענותיובתוךחודשייםויצרףאתראיותיוב

לאהגישבעלהעיצובכתבטענותכאמורבתקנתמשנה)א(או)ב(,לפיהעניין, )ג(
יראוכאילוהודהבטענותשטעןלהןמבקשהביטולוהסכיםלמתןהסעדשמבקש

הביטולביקשב
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ראיותמטעם
מבקשהביטול

לאהגישמבקשהביטולאתראיותיוכאמורבתקנהב4)ב(ולאמסרהודעהלפיתקנה47ב
ב4)ג(יגישלרשםאתראיותיובתוךחודשמיוםשהוגשלרשםכתבטענותמטעםבעל
העיצובכאמורבתקנה46)א(;לאעשהכן,יראוכאילוהודהבעובדותשטעןלהןבעל

העיצוב,והרשםיחליטלפיזהב

ראיותבתשובה
מטעםמבקש

הביטול

מבקשהביטולרשאי,בתוךחודשמיוםשהוגשוהראיותמטעםבעלהעיצובכאמור48ב
בתקנה46)ב(,להגישלרשםראיותבתשובה,הנוגעתלעובדותשהכחישבמפורשבעל

העיצובבראיותיואושהתעוררולראשונהבאותןראיותב

לאיוגשוראיותנוספותמטעםמבקשהביטולאובעלהעיצובאלאברשותושלהרשםב49בסיוםראיות

תרגוםשל
מסמכיםשבראיות

אםמסמךשהוגשבחומרהראיותערוךבשפהשאינהשפהרשמיתאובאנגלית,יצורף0בב
אליותרגומו,מאומתלהנחתדעתושלהרשםלשפהרשמיתאולאנגלית,זולתאם

הורההרשםאחרתב

פרק ב': בירור ההליך לפני הרשם

הצטרפותלהליך
לפניהרשם

בקשהלרשםלהצטרףלהליךהמתנהללפניולפיסעיף98לחוקתוגשלרשםבכתב1בב )א(
בתוך30ימיםמיוםפרסומושלההליךויפורטובההעובדותהחשובותלהכרעהבבקשה

וראיותלביסוסבצירוףהאגרהלפיפרט12לתוספתהשנייהב

הצדדיםלהליךיהיוהמשיביםלבקשהויצויןבבקשהאםהםמסכימיםלהב )ב(

עלבקשהלהצטרףלהליךתחולתקנה97ב )ג(

קביעתמועד
לשמיעתטענות

הצדדים

התקופההמותרת2בב חלפה לאהוגשוראיות, הטענותוהראיות,אואם הוגשוכתבי
להגשתן,יועידהגורםהמוסמךמועדלשמיעתטענותהצדדיםב

אי–התייצבות
להשמעתהטענות

ביוםשנקבעלשמיעתטענותהצדדיםינהגוכך:3בב )א(

לאהתייצבאחדמבעליהדיןישמעהרשםאתבעלהדיןהאחר,ובלבד )1(
שאםראההרשםכיבעלדיןשלאהתייצבזנחאתעניינו,ידחהאתבקשתו;

אםלרשםיסודסבירלהניחכילאנמסרההודעהלאחדהצדדים,אושנמנע )2(
ממנולהופיעלפניובשלנסיבותמיוחדות,ידחהאתהבירורלמועדאחר;

הרשםיחליטעליסודהחומרשלפניו,אםביקשוזאתהצדדיםעדשבוע )3(
לפנימועדהדיון,והרשםאישראתהבקשהב

סיימובעליהדיןלטעוןאתטענותיהם,רשאיהרשםלהורותלהםלסכםאת )ב(
טענותיהםבכתבעלהפרשהכולהאועלשאלהמסוימתשיורה;הוראהכאמורתקבע

אתסדריהטענותוכלשארהדבריםהטעוניםלדעתוהסדרב

דינושלבעלדיןשלאהגישאתסיכוםטענותיולפיהוראתהרשםלפיתקנת )ג(
משנה)ב(כדיןבעלדיןשלאהתייצבבמועדשנקבעלשמיעתטענותהצדדים,זולת

אםהורההרשםהוראהאחרתב

רצהבעלדיןלחקורמצהירשאינובעלדיןחקירהשכנגד,יודיעעלכךלרשם4בבחקירתמצהירים )א(
בהודעהבכתבלאיאוחרמחמישהעשרימיםלפניהמועדשנקבעלהשמעתטענות
הצדדים,ובהודעתוידרושאתהתייצבותהמצהירבמועדהאמור;אםהמצהירתושב

חוץ,תוגשההודעהלאיאוחרמחודשלפניהמועדהאמורב

בעלדיןהטועןכיקייםטעםסבירשלאלהרשותחקירתושלמצהירפלונישנדרשה )ב(
התייצבותולפיתקנתמשנה)א(,יבקשמהרשםלאיאוחרמשבעהימיםמיוםשנמסר

לוהעתקדרישתושלהצדשכנגדוהרשםיחליטבשאלתההתייצבותב

לאהגישמבקשהביטולאתראיותיוכאמורבתקנהב4)ב(ולאמסרהודעהלפיתקנה47ב
ב4)ג(יגישלרשםאתראיותיובתוךחודשמיוםשהוגשלרשםכתבטענותמטעםבעל
העיצובכאמורבתקנה46)א(;לאעשהכן,יראוכאילוהודהבעובדותשטעןלהןבעל

העיצוב,והרשםיחליטלפיזהב

ראיותמטעם
מבקשהביטול

מבקשהביטולרשאי,בתוךחודשמיוםשהוגשוהראיותמטעםבעלהעיצובכאמור48ב
בתקנה46)ב(,להגישלרשםראיותבתשובה,הנוגעתלעובדותשהכחישבמפורשבעל

העיצובבראיותיואושהתעוררולראשונהבאותןראיותב

ראיותבתשובה
מטעםמבקש

הביטול

סיוםראיותלאיוגשוראיותנוספותמטעםמבקשהביטולאובעלהעיצובאלאברשותושלהרשםב49ב

אםמסמךשהוגשבחומרהראיותערוךבשפהשאינהשפהרשמיתאובאנגלית,יצורף0בב
אליותרגומו,מאומתלהנחתדעתושלהרשםלשפהרשמיתאולאנגלית,זולתאם

הורההרשםאחרתב

תרגוםשל
מסמכיםשבראיות

פרק ב': בירור ההליך לפני הרשם

בקשהלרשםלהצטרףלהליךהמתנהללפניולפיסעיף98לחוקתוגשלרשםבכתב1בב )א(
בתוך30ימיםמיוםפרסומושלההליךויפורטובההעובדותהחשובותלהכרעהבבקשה

וראיותלביסוסבצירוףהאגרהלפיפרט12לתוספתהשנייהב

הצטרפותלהליך
לפניהרשם

הצדדיםלהליךיהיוהמשיביםלבקשהויצויןבבקשהאםהםמסכימיםלהב )ב(

עלבקשהלהצטרףלהליךתחולתקנה97ב )ג(

התקופההמותרת2בב חלפה לאהוגשוראיות, הטענותוהראיות,אואם הוגשוכתבי
להגשתן,יועידהגורםהמוסמךמועדלשמיעתטענותהצדדיםב

קביעתמועד
לשמיעתטענות

הצדדים

ביוםשנקבעלשמיעתטענותהצדדיםינהגוכך:3בב אי–התייצבות)א(
להשמעתהטענות

לאהתייצבאחדמבעליהדיןישמעהרשםאתבעלהדיןהאחר,ובלבד )1(
שאםראההרשםכיבעלדיןשלאהתייצבזנחאתעניינו,ידחהאתבקשתו;

אםלרשםיסודסבירלהניחכילאנמסרההודעהלאחדהצדדים,אושנמנע )2(
ממנולהופיעלפניובשלנסיבותמיוחדות,ידחהאתהבירורלמועדאחר;

הרשםיחליטעליסודהחומרשלפניו,אםביקשוזאתהצדדיםעדשבוע )3(
לפנימועדהדיון,והרשםאישראתהבקשהב

סיימובעליהדיןלטעוןאתטענותיהם,רשאיהרשםלהורותלהםלסכםאת )ב(
טענותיהםבכתבעלהפרשהכולהאועלשאלהמסוימתשיורה;הוראהכאמורתקבע

אתסדריהטענותוכלשארהדבריםהטעוניםלדעתוהסדרב

דינושלבעלדיןשלאהגישאתסיכוםטענותיולפיהוראתהרשםלפיתקנת )ג(
משנה)ב(כדיןבעלדיןשלאהתייצבבמועדשנקבעלשמיעתטענותהצדדים,זולת

אםהורההרשםהוראהאחרתב

רצהבעלדיןלחקורמצהירשאינובעלדיןחקירהשכנגד,יודיעעלכךלרשם4בב )א(
בהודעהבכתבלאיאוחרמחמישהעשרימיםלפניהמועדשנקבעלהשמעתטענות
הצדדים,ובהודעתוידרושאתהתייצבותהמצהירבמועדהאמור;אםהמצהירתושב

חוץ,תוגשההודעהלאיאוחרמחודשלפניהמועדהאמורב

חקירתמצהירים

בעלדיןהטועןכיקייםטעםסבירשלאלהרשותחקירתושלמצהירפלונישנדרשה )ב(
התייצבותולפיתקנתמשנה)א(,יבקשמהרשםלאיאוחרמשבעהימיםמיוםשנמסר

לוהעתקדרישתושלהצדשכנגדוהרשםיחליטבשאלתההתייצבותב
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אםלאניתנההודעהלפיתקנתמשנה)ב(ולאהתייצבהמצהירלפיהודעהלפי )ג(
תקנתמשנה)א(,לאישמשתצהירוכראיהאלאאםכןשוכנעהרשםכיקבלתהתצהיר

כראיהדרושהלשםעשייתצדקאולשםהגנהעלענייןציבוריב

הרשםרשאיבכלעתלדרוש,מיוזמתוהוא,אתהתייצבותושלמצהירפלונילשם )ד(
חקירהב

גילוימסמכים
ומתןפרטים

נוספים

בכלשלבבדיוןרשאיהרשםלהורותלבעלדיןלגלותאםמסמךפלונימצויאוהיהבבב )א(
מצוי,ברשותואובשליטתו,ואםאינומצויכאמור-מתייצאמרשותואומשליטתו

ומההיהעליו;הורההרשםכאמור,רשאיבעלהדיןשכנגדלעייןבמסמךולהעתיקוב

לאיורההרשםכאמור,אלאאםכןהיהסבורשישצורךבכךכדילאפשרדיון )ב(
הוגן,בשיםלב,ביןהשאר,לתרומתושלהמסמךלדיון,לשאלותשבמחלוקת,לערכו
הראייתי,לשלבבדיוןשבומתבקשהגילוי,להכבדהעלבעלהדיןשכנגדמגילויושל

המסמךולאפשרותשלהמבקשלעייןבמסמךבלאהוראהזוב

בכתב מנומקת בהחלטה דין בעל בקשת לפי הרשם, רשאי בדיון שלב בכל )ג(
ומטעמיםמיוחדים,להורותלבעלדיןאחרלגלותבתצהירמההםהמסמכיםהנוגעים
לענייןהנדוןהמצויים,אושהיומצוייםברשותואובשליטתוושאיתרלאחרחקירה

ודרישהב

הרשםרשאילהורותעלמסירתפרטיםנוספיםאםהואסבורכייהיהבכךכדי )ד(
להבהיראתטענותהצדדיםאואתהשאלותשבמחלוקתביןהצדדיםהנוגעותלעניין

הנדוןלפניוב

בכלהליךלפניהרשםיירשםפרוטוקול,בידהגורםהמוסמך,באמצעותמכשיריהקלטה6בברישוםפרוטוקול
אובאמצעיםטכנולוגייםאחריםב

הרשםרשאי,לפיבקשתבעלדיןולאחרשנתןהזדמנותלבעליהדיןהאחריםלהשמיע7בבתיקוןהפרוטוקול
אתדבריהם,לתקןכלרישוםבפרוטוקול,ביןלפנימתןההחלטהבבקשהלביטולובין

לאחריהב

הרשםרשאי,בהסכמתבעליהדין,להעבירהליךהמתנהללפניולגישור;סעיף79גלחוק8בבגישור
בתיהמשפטיחולעלתקנהזובשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

בכלמקום,במקום"ביתמשפט"יקראו"הרשם"; )1(

דבריםשנמסרובמסגרתהליךגישור,לאישמשוראיהבהליךהמתנהללפניהרשם; )2(

הגיעוהצדדיםלהסדרגישור,יודיעועלכךהצדדיםלרשם,והרשםרשאילתת )3(
להסדרתוקףשלהחלטה,אםראהשמןהצדקלעשותכןואםאיןענייןציבורישייפגע

מהחלטהזו;

הרשםידוןבהליכיםשבתחוםסמכותובלבדב )4(

בתוםהדיון,אולאחרמכןבהקדםככלהאפשרלפיהנסיבות,ייתןהרשםאת9בבהחלטתהרשם )א(
החלטתו,ואולםרשאיהרשם-

בכלשלבמשלביהדיוןלתתאתהחלטתובאחתהבקשותלסעד,אםנראה )1(
לושאיןבהמשךהדיוןכדילשנותאתהממצאיםלגביהעובדותהמהותיותלעניין

אותהבקשהאולגביהשאלותהעומדותלהכרעה;

בשאלות יכריע שבה ביניים החלטת לתת כן, לעשות לנכון ראה אם )2(
שבמחלוקתב
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לגבי הרשם ממצאי את העניין, של תמציתית הרצאה תכיל הרשם החלטת )ב(
העובדותהמהותיות,אתהשאלותשעמדולהכרעהואתההחלטהונימוקיהב

החלטתהרשםתהיהבכתב,תיחתםותישאאתתאריךחתימתהב )ג(

מסירתההחלטה
לצדדים

הגורםהמוסמךימסוראתההחלטהלצדדיםב60ב

תשלוםהוצאות
סבירות

בכלהליךשלפניורשאיהרשםלצוותעלתשלוםהוצאותסבירותאךלאיותר61ב )א(
מןהסכומיםהמפורטיםבתוספתהרביעיתלתקנותאלהב

הרשםיורהמימבעליהדיןישלםאתההוצאותוכיצדישולמוב )ב(

איןבאמורכדילגרועמסמכותהרשםלפסוקהוצאותשישולמולאוצרהמדינהב )ג(

הוגשערעורעלהחלטתהרשםבהליךלפיפרקזה,יודיעהמערערעלכךלרשםבעת62בהודעהעלערעור
הגשתהודעתהערעורלביתהמשפטב

בקשהלמתןתוקף
עצמאילעיצוב

מוסף

רצהבעלעיצובשבוטללפיסימןו'לפרקד'לחוקלהשתמשבזכותולפיסעיף60לחוק,63ב
יגישאתבקשתועלכךלגורםהמוסמךלאיאוחרמחודשמיוםשבוטלסופיתהעיצוב

העיקריב

פרק ג': דרישה לציון שם המעצב

אופןהגשתדרישה
לציוןשםהמעצב

דרישהלציוןשםהמעצבלפיסעיף33לחוקתוגשלרשותבכתבבצירוףתצהירלאימות64ב
העובדותהמהוותבסיסלבקשהוהאגרהלפיפרט4לתוספתהשנייהב

אופןהגשתבקשה
לביטולציוןשם

מעצב

בקשהלביטולציוןשםמעצבתוגשבכלעתותפרטאתהעילותואתהעובדותב6ב )א(
שעליהןסומךהמבקשאתבקשתוב

מבקשהביטולרשאילצרףלכתבטענותיואתראיותיוב )ב(

לאהיהבדעתמבקשהביטוללהגישראיות,יודיעעלכךבכתבטענותיוב )ג(

המשיביםלבקשה
לביטולציוןשם

מעצב

מישצויןשמוכמעצבהעיצובוכןכלמישנמסרהלוהודעהעלציוןשםהמעצבלפי66ב
סעיף33)ג(לחוקיהיוהמשיביםלבקשהב

המשךההליכים
בבקשהלביטול

ציוןשםמעצב

עלהמשךההליכיםלפיפרקזהיחולוסדריהדיןהקבועיםלענייןבקשהלביטולעיצוב67ב
לפיפרקא'ולענייןבירורההליךלפניהרשםלפיפרקב'ב

פרק ד': החזר תוקפו של עיצוב

סומך68בבקשתהחזרתוקף שעליהן העובדות בה ויפורטו בכתב תהיה עיצוב של תוקפו להחזר בקשה
המבקשאתבקשתוותצורףאליהאגרהלפיפרט7לתוספתהשנייה;הרשםרשאי
לדרושמהמבקשלהגישתצהירלתמיכהבעובדותשפורטובבקשה,אםראהצורךבכךב

לאשוכנעהרשםכיישלקבלאתהבקשהלהחזרתוקפושלעיצוב,יודיעעלכך69בסירובהבקשה )א(
למבקש,ורשאיהמבקש,בתוךחודשממתןההודעה,לבקשלהשמיעאתטענותיולפני

הרשםב

לאביקשהמבקשלהשמיעאתטענותיויראואותוכאילוזנחאתבקשתוב )ב(

לגבי הרשם ממצאי את העניין, של תמציתית הרצאה תכיל הרשם החלטת )ב(
העובדותהמהותיות,אתהשאלותשעמדולהכרעהואתההחלטהונימוקיהב

החלטתהרשםתהיהבכתב,תיחתםותישאאתתאריךחתימתהב )ג(

מסירתההחלטההגורםהמוסמךימסוראתההחלטהלצדדיםב60ב
לצדדים

בכלהליךשלפניורשאיהרשםלצוותעלתשלוםהוצאותסבירותאךלאיותר61ב )א(
מןהסכומיםהמפורטיםבתוספתהרביעיתלתקנותאלהב

תשלוםהוצאות
סבירות

הרשםיורהמימבעליהדיןישלםאתההוצאותוכיצדישולמוב )ב(

איןבאמורכדילגרועמסמכותהרשםלפסוקהוצאותשישולמולאוצרהמדינהב )ג(

הוגשערעורעלהחלטתהרשםבהליךלפיפרקזה,יודיעהמערערעלכךלרשםבעת62ב
הגשתהודעתהערעורלביתהמשפטב

הודעהעלערעור

רצהבעלעיצובשבוטללפיסימןו'לפרקד'לחוקלהשתמשבזכותולפיסעיף60לחוק,63ב
יגישאתבקשתועלכךלגורםהמוסמךלאיאוחרמחודשמיוםשבוטלסופיתהעיצוב

העיקריב

בקשהלמתןתוקף
עצמאילעיצוב

מוסף

פרק ג': דרישה לציון שם המעצב

דרישהלציוןשםהמעצבלפיסעיף33לחוקתוגשלרשותבכתבבצירוףתצהירלאימות64ב
העובדותהמהוותבסיסלבקשהוהאגרהלפיפרט4לתוספתהשנייהב

אופןהגשתדרישה
לציוןשםהמעצב

בקשהלביטולציוןשםמעצבתוגשבכלעתותפרטאתהעילותואתהעובדותב6ב )א(
שעליהןסומךהמבקשאתבקשתוב

אופןהגשתבקשה
לביטולציוןשם

מעצב

מבקשהביטולרשאילצרףלכתבטענותיואתראיותיוב )ב(

לאהיהבדעתמבקשהביטוללהגישראיות,יודיעעלכךבכתבטענותיוב )ג(

מישצויןשמוכמעצבהעיצובוכןכלמישנמסרהלוהודעהעלציוןשםהמעצבלפי66ב
סעיף33)ג(לחוקיהיוהמשיביםלבקשהב

המשיביםלבקשה
לביטולציוןשם

מעצב

עלהמשךההליכיםלפיפרקזהיחולוסדריהדיןהקבועיםלענייןבקשהלביטולעיצוב67ב
לפיפרקא'ולענייןבירורההליךלפניהרשםלפיפרקב'ב

המשךההליכים
בבקשהלביטול

ציוןשםמעצב

פרק ד': החזר תוקפו של עיצוב

סומך68ב שעליהן העובדות בה ויפורטו בכתב תהיה עיצוב של תוקפו להחזר בקשה
המבקשאתבקשתוותצורףאליהאגרהלפיפרט7לתוספתהשנייה;הרשםרשאי
לדרושמהמבקשלהגישתצהירלתמיכהבעובדותשפורטובבקשה,אםראהצורךבכךב

בקשתהחזרתוקף

לאשוכנעהרשםכיישלקבלאתהבקשהלהחזרתוקפושלעיצוב,יודיעעלכך69ב )א(
למבקש,ורשאיהמבקש,בתוךחודשממתןההודעה,לבקשלהשמיעאתטענותיולפני

הרשםב

סירובהבקשה

לאביקשהמבקשלהשמיעאתטענותיויראואותוכאילוזנחאתבקשתוב )ב(
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קיבולבקשה
להחזרתוקף

קיבלהרשםאתהבקשהלהחזרתוקפושלעיצוב-ביןלאחרעיוןבהבלבדובין70ב )א(
לאחרשמיעתטענותהמבקש-יודיעעלכךלמבקשב

הודיעהרשםלמבקשכיקיבלאתבקשתוכאמורבתקנתמשנה)א(ישלםהמבקש )ב(
בתוךחודשממתןההודעהאתהחלקמאגרתהחידושלפיפרטבלתוספתהשנייה,

שלאשולםב

לאשילםהמבקשכאמורבתקנתמשנה)ב(,יראואותוכאילוזנחאתבקשתוב )ג(

רישוםהחזר
תוקףבפנקס

החליטהרשםלהחזיראתתוקפושלעיצובושולמההאגרהלפיפרטבלתוספתהשנייה,71ב
יירשםהדברבפנקסולבעלהעיצובתינתןתעודהעלכךב

בקשהלביטול
החזרתוקף

רצהאדםלבטלאתהחזרתוקפושלעיצוברשום,יודיעעלכךבכתב,יפרט72ב )א(
בבקשתואילומןהתנאיםלהחזרהתוקףלאהתקיימו,וישלםאתהאגרהלפיפרט10

לתוספתהשנייהב

מבקשהביטולרשאילצרףלכתבטענותיואתראיותיוב )ב(

לאהיהבדעתמבקשהביטוללהגישראיות,יודיעעלכךבכתבטענותיוב )ג(

עלהמשךההליכיםלפיתקנהזויחולוסדריהדיןהקבועיםלענייןבקשהלביטול )ד(
עיצובלפיפרקא'ולענייןבירורההליךלפניהרשםלפיפרקב'ב

פרק ה': סכסוך בקשר לעיצוב שירות

הודעהבדבר
פנייהלרשם

בקשהלרשםלהכריעבשאלהאםעיצובפלוניהואעיצובשירותתוגשלרשם73ב )א(
בכתבויפורטובההעובדותהחשובותלהכרעהבשאלהוראיותלביסוסן,וכןיצויןבה

מיהואהמשיבב

לאהיהבדעתהמבקשלהגישראיות,יודיעעלכךבכתבטענותיוב )ב(

עלהמשךההליכיםלפיתקנהזויחולוסדריהדיןהקבועיםלענייןבקשהלביטול )ג(
עיצוב,לפיפרקא'ולענייןבירורההליךלפניהרשםלפיפרקב'ב

חלק שישי: רישום בפנקס ותיקוני מסמכים
אלההפרטיםשיירשמובפנקסהעיצוביםלענייןכלעיצוב:74בפנקסהעיצובים

השם,המען,מעןלמסירתמסמכיםבישראלשלבעלהעיצובאובעלכל )1(
זכותבעיצוב,וכןשםהמעצב,אםצוין;

שםהעיצוב,סוגותת–סוג,תאריךהבקשה,ואםנדרשדיןקדימה-המשרד )2(
שאליוהוגשהבקשהקודמתכמשמעותהבסעיף21לחוק,תאריךהגשתהבקשה
הקודמתומספרהאוסימןזיהויאחרשנתנהלההרשותשאליההוגשה,תאריך

רישוםהעיצוב,תיאורחזותישלהעיצוב,תיאורמילולישלהעיצוב,אםישנו;

אגרותחידושששולמו,פקיעתתוקף,החזרתוקף,הליכיםשנפתחובעניין )3(
העיצובותוצאותיהם;

העברתבעלותומתןרישיונותייחודייםלגביזכויותבעיצוברשוםלפי )4(
סעיףב1לחוקושמוומענושלמישהבעלותאוהרישיוןניתןלוותאריכינתינתו

ולענייןרישיוןגםאתתאריךפקיעתו;

אםהעיצובעיצובמוסףאועיצובשמקורובבקשהשהופרדה; )ב(

כלפרטאחרשהתבקשהגורםהמוסמךלרשמו,אםלדעתוישלציבורעניין )6(
בפרסומוב
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בקשהלרשוםשינוייפרטיםכאמורבתקנה74)1(תוגשלגורםהמוסמך,ויפורטובהב7ברישוםשינויים )א(
נימוקיהבקשהויצורפואליהראיותלתמיכתהבקשה,ורשאיהגורםהמוסמךלדרוש

פרטיםאוראיותנוספיםלהנחתדעתוכיאכןישלרשוםאתהשינויהמבוקשב

הוגשהבקשהכאמורבתקנתמשנה)א(לתיקוןטעותסופראולשינוימעןלמסירת )ב(
מסמכיםבישראלשלבעלהעיצוב,לאתיגבהאגרהבעדהב

הגישאתהבקשהכאמורבתקנתמשנה)א(מישאינוהבעלהרשוםאובעלרישיון )ג(
ייחודיושלאמטעמואובהסכמתושלהבעלהרשום,תחולעלהבקשהתקנה79ב

מחיקתרישוםשל
עיצובבפנקסאו

ביטולו,לבקשתבעל
העיצובהרשום

בקשהלמחיקתרישוםשלעיצובבפנקסאוביטולולפיסעיף47לחוקתוגשבידיבעל76ב
העיצובבכתבויפורטובההנימוקיםלמחיקהאולביטול,לפיהעניין,והסעדהמבוקשב

העברתבעלות
ורישוםרישיון

ייחודי

בקשהלרישוםהעברתבעלותאומתןרישיוןייחודיבעיצוברשוםתוגשלגורם77ב )א(
בתוספת 9 פרט לפי האגרה ובצירוף הפעולה על המסמךהמעיד בצירוף המוסמך

השנייהב

הגורםהמוסמךירשוםבפנקסאתהעברתהזכותאםנוכחכיהזכותהועברה )ב(
לאחרעיוןבמסמכיםשהוגשולוב

הגורםהמוסמךרשאילדרושהעתקמאושרשלכלמסמךהמוגשלווכןכלמסמך )ג(
נוסףלהוכחתההעברהשרישומההתבקשב

קבלתנסחים
ומסמכים

בקשהלקבלתנסחמאושרמהפנקסוכןבקשהלקבלתהעתקמאושרמכלמסמךשבידי78ב
הרשםכאמורבסעיף104לחוק,תוגשבכתבותצורףאליהאגרהלפיפרטים14אוב1

בתוספתהשנייהב

בקשהלתיקון
רשומותומסמכים

בקשהלתיקוןרשומותומסמכיםתוגשלרשם,בצירוףאגרהלפיפרט8לתוספת79ב )א(
השנייהויפורטובההתיקוןהמבוקש,הנימוקיםלבקשהותצהירהמאמתאתהעובדות

שעליהןסומךהמבקשאתבקשתוב

ראההגורםהמוסמךכיאיןזכותושלכלאדםעלולהלהיפגעעלידיכך,יודיע )ב(
למבקשכיהתיראוביצעאתהתיקוןב

בקשהלתיקון
רשומותומסמכים

לפיבקשתמי
שאינובעל

העיצוב

הוגשההבקשהכאמורבתקנה79בידיאדםשאינובעלהעיצובהרשום,רשאי80ב )א(
בעלהעיצובהרשוםלהשיבעלהבקשהבתוךחודשייםמיוםשמסרלוהגורםהמוסמך

הודעהעלהגשתהבקשהלתיקוןב

לאהשיבבעלהעיצובעלהבקשהבמועדשנקבעלכך,יבחןהרשםאתהתיקון )ב(
המוצעואםלאשוכנעכיישלהרשותאתהתיקון,אוראהשישלהתנותתנאיםלמתן

הרשות,יודיעעלכךלמבקשולבעלהעיצוב,לפיהענייןב

השיבבעלהעיצובעלהבקשהאוביקשמבקשהתיקוןלהשמיעאתטענותיו, )ג(
יורההרשםעלמועדלשמיעתהטענותויודיעעלכךלצדדיםב

הרשההרשםלתקןאתהרשומהאואתהמסמך-ביןאםלאחרעיוןבבקשהבלבד81בפרסוםהתיקון )א(
וביןלאחרשמיעתטענותהמבקשאוהצדדים-יודיעעלכךלמבקשולבעלהעיצוב,

לפיהענייןב

הגורםהמוסמךיפרסםאתדברהתיקוןבאתרהאינטרנט;אםהתיקוןבפרטהמצוין )ב(
בפנקס,יירשםדברהתיקוןבפנקסב

בקשהלרשוםשינוייפרטיםכאמורבתקנה74)1(תוגשלגורםהמוסמך,ויפורטובהב7ב )א(
נימוקיהבקשהויצורפואליהראיותלתמיכתהבקשה,ורשאיהגורםהמוסמךלדרוש

פרטיםאוראיותנוספיםלהנחתדעתוכיאכןישלרשוםאתהשינויהמבוקשב

רישוםשינויים

הוגשהבקשהכאמורבתקנתמשנה)א(לתיקוןטעותסופראולשינוימעןלמסירת )ב(
מסמכיםבישראלשלבעלהעיצוב,לאתיגבהאגרהבעדהב

הגישאתהבקשהכאמורבתקנתמשנה)א(מישאינוהבעלהרשוםאובעלרישיון )ג(
ייחודיושלאמטעמואובהסכמתושלהבעלהרשום,תחולעלהבקשהתקנה79ב

בקשהלמחיקתרישוםשלעיצובבפנקסאוביטולולפיסעיף47לחוקתוגשבידיבעל76ב
העיצובבכתבויפורטובההנימוקיםלמחיקהאולביטול,לפיהעניין,והסעדהמבוקשב

מחיקתרישוםשל
עיצובבפנקסאו

ביטולו,לבקשתבעל
העיצובהרשום

בקשהלרישוםהעברתבעלותאומתןרישיוןייחודיבעיצוברשוםתוגשלגורם77ב )א(
בתוספת 9 פרט לפי האגרה ובצירוף הפעולה על המסמךהמעיד בצירוף המוסמך

השנייהב

העברתבעלות
ורישוםרישיון

ייחודי

הגורםהמוסמךירשוםבפנקסאתהעברתהזכותאםנוכחכיהזכותהועברה )ב(
לאחרעיוןבמסמכיםשהוגשולוב

הגורםהמוסמךרשאילדרושהעתקמאושרשלכלמסמךהמוגשלווכןכלמסמך )ג(
נוסףלהוכחתההעברהשרישומההתבקשב

בקשהלקבלתנסחמאושרמהפנקסוכןבקשהלקבלתהעתקמאושרמכלמסמךשבידי78ב
הרשםכאמורבסעיף104לחוק,תוגשבכתבותצורףאליהאגרהלפיפרטים14אוב1

בתוספתהשנייהב

קבלתנסחים
ומסמכים

בקשהלתיקוןרשומותומסמכיםתוגשלרשם,בצירוףאגרהלפיפרט8לתוספת79ב )א(
השנייהויפורטובההתיקוןהמבוקש,הנימוקיםלבקשהותצהירהמאמתאתהעובדות

שעליהןסומךהמבקשאתבקשתוב

בקשהלתיקון
רשומותומסמכים

ראההגורםהמוסמךכיאיןזכותושלכלאדםעלולהלהיפגעעלידיכך,יודיע )ב(
למבקשכיהתיראוביצעאתהתיקוןב

הוגשההבקשהכאמורבתקנה79בידיאדםשאינובעלהעיצובהרשום,רשאי80ב )א(
בעלהעיצובהרשוםלהשיבעלהבקשהבתוךחודשייםמיוםשמסרלוהגורםהמוסמך

הודעהעלהגשתהבקשהלתיקוןב

בקשהלתיקון
רשומותומסמכים

לפיבקשתמי
שאינובעלהעיצוב

לאהשיבבעלהעיצובעלהבקשהבמועדשנקבעלכך,יבחןהרשםאתהתיקון )ב(
המוצעואםלאשוכנעכיישלהרשותאתהתיקון,אוראהשישלהתנותתנאיםלמתן

הרשות,יודיעעלכךלמבקשולבעלהעיצוב,לפיהענייןב

השיבבעלהעיצובעלהבקשהאוביקשמבקשהתיקוןלהשמיעאתטענותיו, )ג(
יורההרשםעלמועדלשמיעתהטענותויודיעעלכךלצדדיםב

הרשההרשםלתקןאתהרשומהאואתהמסמך-ביןאםלאחרעיוןבבקשהבלבד81ב )א(
וביןלאחרשמיעתטענותהמבקשאוהצדדים-יודיעעלכךלמבקשולבעלהעיצוב,

לפיהענייןב

פרסוםהתיקון

הגורםהמוסמךיפרסםאתדברהתיקוןבאתרהאינטרנט;אםהתיקוןבפרטהמצוין )ב(
בפנקס,יירשםדברהתיקוןבפנקסב
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בקשהלביטול
תיקון

רצהאדםלבטלתיקוןשלפרטהרשוםבפנקסאובכלמסמךאחרשהוצאבידי82ב )א(
הרשותלפיחוק,יודיעעלכךבכתב,יפרטבבקשתואילומןהתנאיםלתיקוןלאהתקיימו

וישלםאתהאגרהלפיפרט10בתוספתהשנייהב

מבקשהביטולרשאילצרףלכתבטענותיואתראיותיוב )ב(

לאהיהבדעתמבקשהביטוללהגישראיות,יודיעעלכךבכתבטענותיוב )ג(

עלהמשךההליכיםלפיתקנהזויחולוסדריהדיןהקבועיםלענייןבקשהלביטול )ד(
עיצובלפיפרקא'ולענייןבירורההליךלפניהרשםלפיפרקב'בחלקהחמישיב

חלק שביעי: פרסום באתר האינטרנט
הרשםיפרסםבאתרהאינטרנטאתהמידעוהמסמכיםלפיהחוקבסמוךלאחר83בפרסוםהמידע )א(

קבלתםאויצירתםוהכולבאיןהוראהאחרתבחוקב

עלאףהאמורבתקנתמשנה)א(,הרשותתנקוטאמצעיםשיבטיחוכימספרהזהות )ב(
שלהמבקשלאיפורסםבאתרהאינטרנט,ביןאםנמסרעלידיהמבקשוביןאםנכלל

במסמכיםשהפיקההרשותב

הוגשהבקשהמנומקתלפיסעיף103)ב(לחוק,לאיפורסםהמידעבאתרהאינטרנט, )ג(
אלאאםכןהחליטהרשםאחרת,בהחלטהמנומקתבכתב;החלטהכאמורתישלח
למבקש;לצורךהחלטתוישקולהרשםביןהשאר,אםמידעכאמורהואמידעכהגדרתו
בסעיף7לחוקהגנתהפרטיות,התשמ"א-111981,אוידיעהעלענייניוהפרטייםשל
אדםאףשאינםבגדרמידעכאמור,אומידעשהואסודמסחריכהגדרתובסעיףבלחוק

עוולותמסחריות,התשנ"ט-121999ב

הרשותתיידעאתהמבקשבאמצעותאתרהאינטרנטבדברזכותולפיתקנת )ד(
משנה)ג(ב

חלק שמיני: השגה על פעולות של הגורם המוסמך
השגהעלפעולות

שלהגורםהמוסמך
המבקשלהשיגעלהחלטהאופעולהשלהגורםהמוסמךולאנקבעמועדאחרלעניין84ב

זהבתקנותאלה,יגישאתההשגהלרשםבתוךחודשמיוםשניתנהלוהודעהעל
החלטתואופעולתושלהגורםהמוסמךבצירוףהאגרהלפיפרט11בתוספתהשנייה;

עלההשגהיחולותקנותב3עד37ב

חלק תשיעי: סמכויות עזר
סמכותלהתיר

תיקונים
הגורםהמוסמךרשאילתקןאולהתירלתקןכלטעותשנעשתהבבקשהאובמסמךב8ב )א(

שהוגשולובכלהליךאםלאנקבעהלכךהוראהאחרתבחוקאובתקנותאלה,ואם
לדעתולאיפגעהתיקוןבזכויותאדםאחרב

אםהבקשהלתקןבענייןשבהליךעלריב,יחליטהרשםבדברלאחרשישמעאת )ב(
טענותהצדדיםב

סיכוםטענות
בכתב

הרשםרשאילדרושמכלמבקשאובעלדיןשלפניולסכםבכתבאתטענותיושטען86ב
אותואדםלפניו,ואםדרשכךחייבמישנדרשלמלאאחרהדרישהבתוךהמועד

שהורהלוהרשםב

הגורםהמוסמךרשאילדרושמיוזםהליךשאינוהליךעלריבלהופיעלפניוולמסורלו87בדרישתהסברים
ביאוריםבעלפהעלכלענייןשבבקשתואובהליךשהביא;הגורםהמוסמךיודיעלמבקש

עלדרישהכאמורזמןסבירמראשוישמורברישומיואתתיעודההופעהוהביאוריםב

ס"חהתשמ"א,עמ'128;התשע"א,עמ'8ב7ב 11

ס"חהתשנ"ט,עמ'146ב 12
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הגורםהמוסמךרשאילדרושממישהגישהעתקצילומיאוסריקהממוחשבתשלתצהיר88בהגשתמקור
אומסמךרשמישנתנהרשותמרשויותהמדינהאורשותשלמדינתחוץ,להגישם
במקוראובדרךאחרתשתוכיחאתמהימנותםאםאינםברוריםאושקייםחששסבירכי
ההעתקאינומדויקאואינוזההבתוכנולמקור;בתקנהזו,"העתקצילומי"-כהגדרתו

בסעיף40לפקודתהראיותב

סדריהדיןבערעורעלהחלטתהרשםיהיוכסדריהדיןבערעורעלפסקדיןשלבית89בסדריהדין
משפטשלוםב

העתקהחלטה
לרשם

ביתמשפטשלערעוריעבירהעתקמהחלטתולרשםב90ב

נמנעמרשם,מסגןרשםאומפוסקבקנייןרוחני,מכלסיבהשהיא,לסייםדיוןבעניין91ברציפותהדיון
שהחלבו)להלןבסעיףזה-ענייןשטרםהסתיים(,יחולוהוראותאלה:

יחליטהרשםאםלדוןבענייןשטרםהסתייםבעצמואולהעבירולסגןרשם )1(
אולפוסקקנייןרוחני;

רשםוכןסגןרשםאופוסקקנייןרוחנישענייןשטרםהסתייםהועבראליו )2(
לפיפסקה)1(,רשאילנהוגבעדותשנרשמהלפיתקנותאלהכאילוהואעצמו

שמעאורשםאותה,ורשאיהואלהמשיךבדיוןמןהשלבשאליוהגיעקודמוב

חלק עשירי: הוראות שונות
פרק א': שונות 

אופןמתןדין
וחשבוןבתביעת

הפרה

בלילגרועמפרקיםט'ו־י'לתקנותסדרהדיןהאזרחי,התשמ"ד-131984,רשאיבית92ב )א(
המשפט,לבקשתהתובע,אםראהכיקיימתזכותלכאורה,לתתצולמתןדיןוחשבון,
שבויורהלנתבעלמסורפרטיםוחשבונותהנוגעיםלבירורהתובענה,לרבותפרטים
בדברמועדיייצורוכמויותייצור,בדברמפיציםוכןבדברמועדיםוכמויותשלרכישות

ומכירותב

דיןוחשבוןיינתןבתצהיר,וישלהגישובתוך30ימיםמיוםהמצאתהצולמשיב, )ב(
אובתוךמועדאחרשעליויורהביתהמשפטב

אופןומועדסימון
עיצובלארשום

סימוןעיצובלארשוםייעשהבאחתמןהדרכיםהמפורטותלהלןויצויןסמוךלו93ב )א(
המועדהקובע:

עיצובלארשום; )1(

על"ר; )2(

IL-URDב )3(

סימוןהמוצרייעשהבעתהצעתולמכירהאוהפצתובציבורבישראלבאופן )ב(
מסחרי,בידיבעלהעיצובאומימטעמו,לרבותבאמצעותהאינטרנטב

הסימוןיהיהגלוילעין,וביחסנאותלגודלהמוצראוהאריזה,לפיהענייןב )ג(

כלמוצריסומןבנפרד,ביןהשארבאחתמהדרכיםהאלה: )ד(

עלגביהמוצראותוויתהמוצמדתעליו,ביןאםהיאניתנתלהסרהובין )1(
אםלאו;

הוצגהמוצרבתוךאריזהיסומןעלגביהאריזה; )2(

הוצגהמוצרבאתראינטרנטייעשההסימוןבאתר,ואולםסימוןזהלאיהווה )3(
תחליףלסימוןהמוצראםהמוצרמוצגגםבתצוגהישירהכגוןבחנות;

הגורםהמוסמךרשאילדרושממישהגישהעתקצילומיאוסריקהממוחשבתשלתצהיר88ב
אומסמךרשמישנתנהרשותמרשויותהמדינהאורשותשלמדינתחוץ,להגישם
במקוראובדרךאחרתשתוכיחאתמהימנותםאםאינםברוריםאושקייםחששסבירכי
ההעתקאינומדויקאואינוזההבתוכנולמקור;בתקנהזו,"העתקצילומי"-כהגדרתו

בסעיף40לפקודתהראיותב

הגשתמקור

סדריהדיןבערעורעלהחלטתהרשםיהיוכסדריהדיןבערעורעלפסקדיןשלבית89ב
משפטשלוםב

סדריהדין

העתקהחלטהביתמשפטשלערעוריעבירהעתקמהחלטתולרשםב90ב
לרשם

נמנעמרשם,מסגןרשםאומפוסקבקנייןרוחני,מכלסיבהשהיא,לסייםדיוןבעניין91ב
שהחלבו)להלןבסעיףזה-ענייןשטרםהסתיים(,יחולוהוראותאלה:

רציפותהדיון

יחליטהרשםאםלדוןבענייןשטרםהסתייםבעצמואולהעבירולסגןרשם )1(
אולפוסקקנייןרוחני;

רשםוכןסגןרשםאופוסקקנייןרוחנישענייןשטרםהסתייםהועבראליו )2(
לפיפסקה)1(,רשאילנהוגבעדותשנרשמהלפיתקנותאלהכאילוהואעצמו

שמעאורשםאותה,ורשאיהואלהמשיךבדיוןמןהשלבשאליוהגיעקודמוב

חלק עשירי: הוראות שונות
פרק א': שונות 

בלילגרועמפרקיםט'ו־י'לתקנותסדרהדיןהאזרחי,התשמ"ד-131984,רשאיבית92ב )א(
המשפט,לבקשתהתובע,אםראהכיקיימתזכותלכאורה,לתתצולמתןדיןוחשבון,
שבויורהלנתבעלמסורפרטיםוחשבונותהנוגעיםלבירורהתובענה,לרבותפרטים
בדברמועדיייצורוכמויותייצור,בדברמפיציםוכןבדברמועדיםוכמויותשלרכישות

ומכירותב

אופןמתןדין
וחשבוןבתביעת

הפרה

דיןוחשבוןיינתןבתצהיר,וישלהגישובתוך30ימיםמיוםהמצאתהצולמשיב, )ב(
אובתוךמועדאחרשעליויורהביתהמשפטב

סימוןעיצובלארשוםייעשהבאחתמןהדרכיםהמפורטותלהלןויצויןסמוךלו93ב )א(
המועדהקובע:

אופןומועדסימון
עיצובלארשום

עיצובלארשום; )1(

על"ר; )2(

IL-URDב )3(

סימוןהמוצרייעשהבעתהצעתולמכירהאוהפצתובציבורבישראלבאופן )ב(
מסחרי,בידיבעלהעיצובאומימטעמו,לרבותבאמצעותהאינטרנטב

הסימוןיהיהגלוילעין,וביחסנאותלגודלהמוצראוהאריזה,לפיהענייןב )ג(

כלמוצריסומןבנפרד,ביןהשארבאחתמהדרכיםהאלה: )ד(

עלגביהמוצראותוויתהמוצמדתעליו,ביןאםהיאניתנתלהסרהובין )1(
אםלאו;

הוצגהמוצרבתוךאריזהיסומןעלגביהאריזה; )2(

הוצגהמוצרבאתראינטרנטייעשההסימוןבאתר,ואולםסימוןזהלאיהווה )3(
תחליףלסימוןהמוצראםהמוצרמוצגגםבתצוגהישירהכגוןבחנות;

ק"תהתשמ"ד,עמ'2220;התשע"ח,עמ'777ב 13
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הוצגווסומנויחדכמהמוצריםבתצוגהישירה,כגוןחנות,יכלולהסימון )4(
הבחנהלגביאיזהמוצרנוגעהסימוןב

פרק ב': סדרי נוהל כלליים

קבלתקהלועיון
במסמכים

משרדיהרשותיהיופתוחיםלציבורבימיםא'עדה'בשבועביןהשעות8:30ל־94,13:30ב
למעטימימנוחה,ימישבתון,אוימיםשהודיעעליהםהגורםהמוסמךבאתרהאינטרנט
שלאתהיהבהםקבלתקהל;בשעותהאמורותיעמדולעיוןכלהמסמכיםשמותרלעיין

בהםלפיחוקאותקנותאלה,חוץממסמךהדרושבאותוזמןלעבודתהרשותב

חישובהזמןלעשייתמעשהשהחוקאותקנותאלהמחייבותאומתירותלעשותולאחרב9במועדים
פעולהשלהגורםהמוסמךאובעקבותיה,יחלביוםשבונמסרהההודעהעלפעולת
הגורםהמוסמךלדוארבמכתבממועןלפיהמעןלמסירתמסמכיםשלמישחייבאו
רשאילעשותאתהמעשה,ואםההודעההועברהבדואראלקטרוני,כאמורבתקנה
10)ב(-יחלביוםשבונשלחההודעתהדוארהאלקטרוני,אלאאםכןהוכח,להנחת

דעתושלהגורםהמוסמך,כיההודעהלאנמסרהב

בקשהלהארכתתקופהלפיסעיף100לחוק,שתקנה97לאחלהעליה,תוגשלגורם96בהארכתתקופות )א(
המוסמךבכתבמנומקבצירוףאגרהלפיפרט13לתוספתהשנייהב

העובדות להוכחת ראיות לדרוש רשאי והוא בבקשה יעיין המוסמך הגורם )ב(
הנטענותבבקשה;הגורםהמוסמךיודיעעלהחלטתולמבקש,בכתב,ואםדחהאת

הבקשהיודיעעלכךבהחלטהמנומקתבכתבב

דחההגורםהמוסמךבקשה,רשאיהמבקש,בתוךעשרהימיםמיוםשהודעלו )ג(
עלהחלטתהגורםהמוסמך,לבקשלהשמיעאתטענותיולפניוב

כלבקשתבינייםתוגשבכתבאלאאםכןישהוראהמפורשתאחרתבתקנותאלה,97בבקשתביניים )א(
אואםהורההגורםהמוסמךאחרתלענייןבקשהמסוימתב

בבקשתבינייםהמבקש- )ב(

יצייןאתהפרטיםהאלה: )1(

שמותהצדדיםלהליךומענם,ואםהםמיוצגים-שםבאיכוחם )א(
ומענם;

כותרתהבקשהבאופןהמאפשראתזיהויהסעדהמבוקשבה; )ב(

יפרטאתטיעוניוכוללאסמכתאות; )2(

יצרףתצהירלשםאימותהעובדותהמשמשותיסודלבקשה;תצהירשלא )3(
צורףלבקשהבעתהגשתה,לאיצורףלהאלאברשותהרשםב

המשיברשאילהשיבלבקשתבינייםבתוךעשריםימיםמיוםשהומצאהלואו )ג(
בתוךפרקזמןאחרשהורהלוהרשם;עלהתשובהיחולותקנותמשנה)א(ו–)ב(ב

המבקשרשאילהשיבלתשובתהמשיבבתוךעשרהימיםאובתוךפרקזמןאחר )ד(
שהורהלוהרשם,ויחולועלהתשובה,בשינוייםהמחויבים,תקנותמשנה)א(ו–)ב(ב

לאתוגשתשובהנוספתמטעםהמבקשאוהמשיבאלאברשותהרשםב )ה(

בקשתבינייםשהיאבקשהלשינוימועדדיון,בקשהלהארכתמועדאובקשה )ו(
לתיקוןפרוטוקול,תכלולאתעמדתשארהצדדיםלהליךבנוגעלבקשהכפישנמסרה
למבקשלפיבירורשערךטרםהגשתהבקשה;לאנכללהעמדתשארהצדדיםלהליך,

יצוינוהנימוקיםלכךב
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הרשםרשאילהחליטבבקשתהבינייםעליסודהבקשהבכתבוהתשובותלפי )ז(
)ג(עד)ה(בלבדאו,אםראהצורךבכך,לאחרחקירתהמצהיריםעל תקנותמשנה

תצהיריהםב

נדחתהבקשתבינייםוצדלהליךהגישמחדשאתאותהבקשהאובקשהדומה, )ח(
יצייןבבקשהאתפרטיהבקשההקודמתב

פרק ג': אגרות

חובתתשלום
אגרות

המגישבקשהלגורםהמוסמך,המביאלפניוהליךאוהדורשממנועשייתפעולה98ב )א(
המתוארתבטורא'בטבלהשבתוספתהשנייה,ישלםבעדהאגרהלפיטורב'שלצדו;
לבקשהכאמור,הבאתהליךאודרישתהפעולהישלצרףאישורעלתשלוםאגרה,

והכולאםאיןהוראהאחרתלאותוענייןב

לאיזדקקהגורםהמוסמךלכלבקשהאוהליךהמפורטיםבתוספתהשנייהולא )ב(
יבצעכלפעולההמפורטתבאותהתוספת,אלאאםכןשולמהבעדםהאגרההקבועה
להםבתוספתהאמורה;ואולםאי–תשלוםאגרהאוחלקממנהאיןבוכדילבטלאת
הבקשה,אתההליךאואתמעשההגורםהמוסמךבדיעבד,אלאאםכןנקבעבמפורש

אחרתב

סכומיהאגרותשבתוספתהשנייהוהסכומיםהמרבייםלפיהתוספתהרביעית99בהצמדהלמדד )א(
ישתנוב־1בינוארשלכלשנה)להלן-יוםהשינוי(לפישיעורשינויהמדדהחדש

לעומתהמדדהיסודי;לענייןזה-

"מדד"-מדדהמחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה;

"המדדהחדש"-המדדשפורסםבחודשנובמברשקדםליוםהשינוי;

"המדדהיסודי"-המדדשפורסםבנובמבר2018ב

סכוםשהשתנהכאמורבתקנתמשנה)א(יעוגללשקלהחדשהשלםהקרובוסכום )ב(
שלמחציתהשקליעוגלכלפימעלהב

הגורםהמוסמךיפרסםברשומותובאתרהאינטרנטאתנוסחיהתוספתהשנייה )ג(
והרביעיתכפישהשתנועקבהאמורבתקנהזוב

אגרותלפיתקנותאלהניתןלשלםבהפקדהבחשבוןהרשותהמיועדלכךבבנק100בתשלוםאגרה )א(
הדואראובאמצעותשרתהתשלומיםהממשלתי;אישורעלביצועהתשלוםיוגשלגורם
המוסמךיחדעםהודעהבענייןשבעדושולמההאגרה,ואולםבהגשהבאתרההגשה

לפיתקנה4לאיוגשאישורעלביצועהתשלוםב

שילםאדםאגרהליותרמענייןאחד,יפרטבהודעהלפיתקנתמשנה)א(את )ב(
הענייניםשבעדםשולמההאגרהב

לענייןהאגרותהמנויותבתוספתהשנייה,יראואתמועדקבלתההודעותלפי )ג(
תקנתמשנה)א(ברשותיחדעםאישורעלביצועהתשלום,אםנדרשלהגישו,כמועד

ביצועהתשלוםב

החזרתאגרה
ששולמהבטעות

אגרהששולמהבעדעשייתפעולהשלהגורםהמוסמך,תוחזרלמיששילםאותה,אם101ב
הוגשהבקשהשלאלעשותאתהפעולהאםהוכחלהנחתדעתושלהגורםהמוסמךכי
התשלוםנעשהבשלטעותשבעובדה,ובמועדשבוהתקבלההבקשההאמורהברשות

עדייןלאעשההגורםהמוסמךאתהפעולהשבעדהשולמההאגרהב

הרשםרשאילהחליטבבקשתהבינייםעליסודהבקשהבכתבוהתשובותלפי )ז(
)ג(עד)ה(בלבדאו,אםראהצורךבכך,לאחרחקירתהמצהיריםעל תקנותמשנה

תצהיריהםב

נדחתהבקשתבינייםוצדלהליךהגישמחדשאתאותהבקשהאובקשהדומה, )ח(
יצייןבבקשהאתפרטיהבקשההקודמתב

פרק ג': אגרות

המגישבקשהלגורםהמוסמך,המביאלפניוהליךאוהדורשממנועשייתפעולה98ב )א(
המתוארתבטורא'בטבלהשבתוספתהשנייה,ישלםבעדהאגרהלפיטורב'שלצדו;
לבקשהכאמור,הבאתהליךאודרישתהפעולהישלצרףאישורעלתשלוםאגרה,

והכולאםאיןהוראהאחרתלאותוענייןב

חובתתשלום
אגרות

לאיזדקקהגורםהמוסמךלכלבקשהאוהליךהמפורטיםבתוספתהשנייהולא )ב(
יבצעכלפעולההמפורטתבאותהתוספת,אלאאםכןשולמהבעדםהאגרההקבועה
להםבתוספתהאמורה;ואולםאי–תשלוםאגרהאוחלקממנהאיןבוכדילבטלאת
הבקשה,אתההליךאואתמעשההגורםהמוסמךבדיעבד,אלאאםכןנקבעבמפורש

אחרתב

סכומיהאגרותשבתוספתהשנייהוהסכומיםהמרבייםלפיהתוספתהרביעית99ב )א(
ישתנוב־1בינוארשלכלשנה)להלן-יוםהשינוי(לפישיעורשינויהמדדהחדש

לעומתהמדדהיסודי;לענייןזה-

הצמדהלמדד

"מדד"-מדדהמחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה;

"המדדהחדש"-המדדשפורסםבחודשנובמברשקדםליוםהשינוי;

"המדדהיסודי"-המדדשפורסםבנובמבר2018ב

סכוםשהשתנהכאמורבתקנתמשנה)א(יעוגללשקלהחדשהשלםהקרובוסכום )ב(
שלמחציתהשקליעוגלכלפימעלהב

הגורםהמוסמךיפרסםברשומותובאתרהאינטרנטאתנוסחיהתוספתהשנייה )ג(
והרביעיתכפישהשתנועקבהאמורבתקנהזוב

אגרותלפיתקנותאלהניתןלשלםבהפקדהבחשבוןהרשותהמיועדלכךבבנק100ב )א(
הדואראובאמצעותשרתהתשלומיםהממשלתי;אישורעלביצועהתשלוםיוגשלגורם
המוסמךיחדעםהודעהבענייןשבעדושולמההאגרה,ואולםבהגשהבאתרההגשה

לפיתקנה4לאיוגשאישורעלביצועהתשלוםב

תשלוםאגרה

שילםאדםאגרהליותרמענייןאחד,יפרטבהודעהלפיתקנתמשנה)א(את )ב(
הענייניםשבעדםשולמההאגרהב

לענייןהאגרותהמנויותבתוספתהשנייה,יראואתמועדקבלתההודעותלפי )ג(
תקנתמשנה)א(ברשותיחדעםאישורעלביצועהתשלום,אםנדרשלהגישו,כמועד

ביצועהתשלוםב

אגרהששולמהבעדעשייתפעולהשלהגורםהמוסמך,תוחזרלמיששילםאותה,אם101ב
הוגשהבקשהשלאלעשותאתהפעולהאםהוכחלהנחתדעתושלהגורםהמוסמךכי
התשלוםנעשהבשלטעותשבעובדה,ובמועדשבוהתקבלההבקשההאמורהברשות

עדייןלאעשההגורםהמוסמךאתהפעולהשבעדהשולמההאגרהב

החזרתאגרה
ששולמהבטעות
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פרק ד': תחילה ותחולה

תחילתהשלתקנה17)ד()3(,ביוםכ"חבסיווןהתשע"ט)1ביולי2019(ב102בתחילהותחולה )א(

תחילתםשלפרטיםב13-04,12-17,09-10,08-11,07-10,07-09,03-0,ב14-0, )ב(
10,14-06-ב27-07,23-08,23-07,23-06,1,ב30-11,30-10,28-0ו–30-12לתוספת

השלישית,ביוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר2019(ב

יראובקשהלרישוםעיצובשהוגשהערביוםהתחילהכאילוהוגשהלפיתקנות )ג(
אלהושולמהאגרהלפיתקנותאלהויחולועליהתקנותאלהמיוםהתחילהב

התשפ"א103בהוראתשעה בטבת י"ז יום עד אלה תקנות של פרסומן שמיום בתקופה )א(
)1בינואר2021(,יראוכאילובתקנה83במקוםתקנתמשנה)ב(נאמר:

עלאףהאמורבתקנתמשנה)א(,הרשותתנקוטאמצעיםסבירים,אםישנם, ")ב(
כדילמנועככלהאפשראתפרסוםמספרהזהותשלהמבקשבאתרהאינטרנט,

ביןאםהמבקשמסראותווביןאםהואנכללבמסמכיםשהפיקההרשותב"

בתקופהשמיוםהתחילהעדיוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר2019(,יראוכאילו )ב(
בתוספתהשלישית-

בפרט07-03,במקום"סכו"םלשולחן"נאמר"סכינים,מזלגותוכפותשולחן"; )1(

בפרט04-ב1,במקום"מכונותלבנייןולכרייה"נאמר"מכונותלבניין"; )2(

שיער "תוספת נאמר מלאכותיים" יופי "פריטי במקום ,28-04 בפרט )3(
מלאכותית";

30-06,במקום"מיטות,קיניםוריהוטלבעליחיים"נאמר"מיטות בפרט )4(
וקינים"ב

תוספת ראשונה
)ההגדרה"טופסבקשה"בתקנה1(

Application for Registration of a Design בקשה לרישום עיצוב

ForOfficeUseלשימושהמשרד

:Number__________________מספר:

:Date__________________תאריך:

:Ante/Postdated__________________הוקדם/נדחה:

אני,)שםהמבקש,מענוולגבי )*(
גוףמאוגד-מקוםהתאגדותו(

________________________________________

)*( I)Nameandaddressofapplicant,
andincaseofbodycorporate-placeof
incorporation(

_____________________________________________

ת"ז/ח"פ )*(

_______________________________________

)*( IDNoב/CompanyNoב

_____________________________________________

בעלעיצובמכוח: )*(

_______________________________________

)*( DesignOwner,byvirtueof:

_______________________________________
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שםהמעצב:

__________________________________________

Designer:

__________________________________________

שםהעיצוב)המוצר(:

עברית:______________________________ )*(

אנגלית:___________________________ )*(

Ofadesignthetitleofwhichis
)theproduct((:

)*( Hebrew:____________________________

)*( English:________________________________

מבקשבזהכייינתןליבעדו
עיצוברשום

herbyapplyforadesigntobegrantedto
meinrespectthereof

העיצובמיועדל:_______________________
__________________________________________

TheDesigninappliedto:___________________
_________________________________________________

בסוג:___________________________________ )*()*( InClass:______________________________________

TheDesignhasbeenpreviouslyהעיצובנרשםלפניכן:
registered:

requiredforadditionaldesignapplication()למילויבבקשהלעיצובמוסףבלבד(
only(

________________________:Inclassבסוג:__________________________

_______________________בUnderNoבמספר:_______________________

ייפוי כוח:Priority Dateדרישת דין קדימה
כללי/מיוחד

מצורף/יושלם )**(

P.O.A:
 General/Individual
 - attached/to be filed

latter(**) YearשנהMontehחודשDayיום

WIPO/מדינת האיגוד/החברה
Convention Country

:Filed in caseהוגש בעניין:מספר

Address for service (*))*( מען למסירת מסמכים

Telephoneטלפון

כתובת דואר אלקטרוני

שדהזהימולאאםהמבקשמעוניין
לקבלבדרךזומהרשםמסמכים

Email address
Fillingoutthisfieldisanapprovaltoreceive
atthise-mailallcommunicationfromthe
CommissioneraccordingtoPatentsand
DesignsOrdinanceandRegulationsב

שםהמעצב:

__________________________________________

Designer:

__________________________________________

שםהעיצוב)המוצר(:

עברית:______________________________ )*(

אנגלית:___________________________ )*(

Ofadesignthetitleofwhichis
)theproduct((:

)*( Hebrew:____________________________

)*( English:________________________________

מבקשבזהכייינתןליבעדו
עיצוברשום

herbyapplyforadesigntobegrantedto
meinrespectthereof

העיצובמיועדל:_______________________
__________________________________________

TheDesigninappliedto:___________________
_________________________________________________

בסוג:___________________________________ )*()*( InClass:______________________________________

TheDesignhasbeenpreviouslyהעיצובנרשםלפניכן:
registered:

requiredforadditionaldesignapplication()למילויבבקשהלעיצובמוסףבלבד(
only(

________________________:Inclassבסוג:__________________________

_______________________בUnderNoבמספר:_______________________

ייפוי כוח:Priority Dateדרישת דין קדימה
כללי/מיוחד

מצורף/יושלם )**(

P.O.A:
 General/Individual
 - attached/to be filed

latter(**) YearשנהMontehחודשDayיום

WIPO/מדינת האיגוד/החברה
Convention Country

:Filed in caseהוגש בעניין:מספר

Address for service (*))*( מען למסירת מסמכים

Telephoneטלפון

כתובת דואר אלקטרוני

שדהזהימולאאםהמבקשמעוניין
לקבלבדרךזומהרשםמסמכים

Email address
Fillingoutthisfieldisanapprovaltoreceive
atthise-mailallcommunicationfromthe
CommissioneraccordingtoPatentsand
DesignsOrdinanceandRegulationsב
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תיאורמילולישלהעיצובלפיתקנהב1:
__________________________________________

Descriptionofthedesignaccordingtorule1ב:
_____________________________________________________

המועדשבופרסםהמבקשאתהעיצוב:
_________________________________________

Publicationdatebytheowner:
_______________________________________________

דחייתפרסוםהבקשהעדיום)לכל
היותרלמשך6חודשים(________________

Defermentofpublication:)upto6moths(:
_______________________________________________

שדהחובה )*(
ישלמחוקאתהמיותר )**(

MandatoryField)*(
Crossoutifirrelevant)**(

תוספת שנייה
)תקנות7)ב()3(,22,13)א(,28,26)א(,44,43,41,34,30,ב4)א(,1ב)א(,70,68,64)ב(,72,71)א(,

ב7)א(,77,76)א(,78)א(,82,79)א(,96,84)א(,101,100,99,98(

בתוספתזו-

"חוקהמועצהלהשכלהגבוהה"-חוקהמועצהלהשכלהגבוהה,התשי"ח-8ב1419;

"מבקשמיוחד"-מבקששהואאחדמאלה:

מישאינותאגיד; )1(

חברהאושותפותשמחזורעסקיהבשנההקודמתלאעלהעל10מיליוןשקלים )2(
חדשים;

מוסדמוכרכמשמעותובסעיף9לחוקהמועצהלהשכלהגבוהה; )3(

מוסדשקיבלתעודתהיתראואישורלפיסעיף21אלחוקהמועצהלהשכלהגבוהה; )4(

מוסדשהתוארשהחואמעניקהוכרלפיסעיף28אלחוקהמועצהלהשכלהגבוההב )ב(

לוח אגרות

טורא'
תיאור

טורב'
בשקליםחדשים

הגשתבקשהלרישוםעיצובלפיסעיף19לחוק,לרבותעיצובמוסף1ב
בבלחוק,לכלעיצובהכלולבבקשה,למעטבעד כאמורבסעיף
עיצובמסוגמערכתשלפריטים,ואולםמבקשמיוחד,המגישבעד
עיצובמסויםבקשהראשונהלרישוםעיצובישלם60%מהסכום

400

הגשתבקשהלרישוםעיצובבמערכתשלפריטים,לפיסעיף219ב
לחוק,לרבותעיצובמוסףכאמורבסעיףבבלחוק,לכלמערכת,
ואולםמבקשמיוחד,המגישבעדעיצובמסויםבקשהראשונה

לרישוםעיצובישלם60%מהסכום

600

בעדבחינהעלאתרשלבקשהלרישוםעיצובלפיסעיף28לחוק,3ב
לכלעיצוב

0ב2

0ב1בקשהלציוןשםמעצבלפיסעיף33לחוק,לכלעיצוב4ב

אגרותחידושלפיסעיפים40ו–86)1(לחוק,לכלעיצוב,כדלקמן:בב

ס"חהתשי"ח,עמ'191;התשע"ח,עמ'168ב 14
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טורא'
תיאור

טורב'
בשקליםחדשים

בעדהתקופההראשונהמתוםחמששניםמתאריךהגשת )1(
הבקשהלרישוםעיצובועדתום10שניםמאותומועד

00ב

הגשת מתאריך שנים 10 מתום הראשונה התקופה בעד )2(
הבקשהלרישוםעיצובועדתוםב1שניםמאותומועד

600

הגשת מתאריך שנים ב1 מתום הראשונה התקופה בעד )3(
הבקשהלרישוםעיצובועדתום20שניםמאותומועד

700

הגשת מתאריך שנים 20 מתום הראשונה התקופה בעד )4(
הבקשהלרישוםעיצובועדתוםב2שניםמאותומועד

800

בעדכללהתקופות 3,000)ב(

אגרתפיגורבתשלוםאגרתחידוש,לפיסעיפים41ו–86)1(לחוק,6ב
לכלעיצוב,לכלחודש

80

0בבבקשהלהחזרתוקפושלרישוםלפיסעיף43לחוק7ב

0בבבקשהלתיקוןרשומותומסמכיםלפיסעיף46)א(לחוק8ב

0ב1בקשהלרישוםזכותבעיצובלפיסעיף17לחוק9ב

ביטולרישוםעיצוב,ביטולהחזרתוקףוביטולתיקוןשלפרטרשום10ב
בידיכלאדםשאינובעלהעיצובהרישוםלפיסעיף48לחוק

1,000

0בבהשגהלפניהרשםלפיסעיף96לחוק11ב

0בבבקשהלהצטרףלהליךעלפיסעיף98לחוק12ב

80אגרותארכהלפיסעיף100לחוק13ב

10מסמךמאושרלפיסעיף104לחוק14ב

10העתקתיקלפיסעיף104לחוקב1ב

תוספת שלישית
)תקנה39(

סוג המוצר

סוג 1 - מצרכי מזון

שוקולדים,01-01 אחרים, דגנים ומוצרי פסטה מאפים, עוגיות, מאפה, מוצרי
ממתקים,גלידות;

פירותוירקות;01-02

גבינות,חמאהותחליפיחמאה,מוצריחלבאחרים;01-03

בשר)כוללמוצריחזיר(,דגים;01-04

מזוןבעליחיים;01-06

שונותב01-99

סוג 2 - פריטי הלבשה וסדקית

הלבשהתחתונה,לבנים,מחוכים,חזיות,לבושלילה;02-01

ביגוד;02-02

כיסוייראש;02-03

טורא'
תיאור

טורב'
בשקליםחדשים

בעדהתקופההראשונהמתוםחמששניםמתאריךהגשת )1(
הבקשהלרישוםעיצובועדתום10שניםמאותומועד

00ב

הגשת מתאריך שנים 10 מתום הראשונה התקופה בעד )2(
הבקשהלרישוםעיצובועדתוםב1שניםמאותומועד

600

הגשת מתאריך שנים ב1 מתום הראשונה התקופה בעד )3(
הבקשהלרישוםעיצובועדתום20שניםמאותומועד

700

הגשת מתאריך שנים 20 מתום הראשונה התקופה בעד )4(
הבקשהלרישוםעיצובועדתוםב2שניםמאותומועד

800

בעדכללהתקופות 3,000)ב(

אגרתפיגורבתשלוםאגרתחידוש,לפיסעיפים41ו–86)1(לחוק,6ב
לכלעיצוב,לכלחודש

80

0בבבקשהלהחזרתוקפושלרישוםלפיסעיף43לחוק7ב

0בבבקשהלתיקוןרשומותומסמכיםלפיסעיף46)א(לחוק8ב

0ב1בקשהלרישוםזכותבעיצובלפיסעיף17לחוק9ב

ביטולרישוםעיצוב,ביטולהחזרתוקףוביטולתיקוןשלפרטרשום10ב
בידיכלאדםשאינובעלהעיצובהרישוםלפיסעיף48לחוק

1,000

0בבהשגהלפניהרשםלפיסעיף96לחוק11ב

0בבבקשהלהצטרףלהליךעלפיסעיף98לחוק12ב

80אגרותארכהלפיסעיף100לחוק13ב

10מסמךמאושרלפיסעיף104לחוק14ב

10העתקתיקלפיסעיף104לחוקב1ב

תוספת שלישית
)תקנה39(

סוג המוצר

סוג 1 - מצרכי מזון

שוקולדים,01-01 אחרים, דגנים ומוצרי פסטה מאפים, עוגיות, מאפה, מוצרי
ממתקים,גלידות;

פירותוירקות;01-02

גבינות,חמאהותחליפיחמאה,מוצריחלבאחרים;01-03

בשר)כוללמוצריחזיר(,דגים;01-04

מזוןבעליחיים;01-06

שונותב01-99

סוג 2 - פריטי הלבשה וסדקית

הלבשהתחתונה,לבנים,מחוכים,חזיות,לבושלילה;02-01

ביגוד;02-02

כיסוייראש;02-03
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מוצריהנעלה,גרבייםוגרביונים;02-04

עניבות,צעיפים,מטפחותצווארוממחטות;ב02-0

כפפות;02-06

סדקיתואבזרילבוש;02-07

שונותב02-99

סוג 3 - טובין לנסיעה, נרתיקים, שמשיות וחפצים אישיים, שאינם מפורטים במקום אחר

תיבותנסיעה,מזוודות,תיקימסמכים,תיקייד,מחזיקימפתחות,נרתיקים03-01
המעוצביםבמיוחדבעבורתכולתם,ארנקיםופריטיםדומים;

מטריות,שמשיות,צלוניםומקלותהליכה;03-03

מניפות;03-04

התקניםלנשיאהוהליכהעםתינוקותוילדים;ב03-0

שונותב03-99

סוג 4 - מברשות

מברשותומטאטאיםלניקיון;04-01

מברשותטיפוח,מברשותבגדים,מברשותנעליים;04-02

מברשותלמכונות;04-03

מכחולים,מברשותלשימושבבישול;04-04

שונותב04-99

סוג 5 - פריטי טקסטיל, חומר יריעות מלאכותי וטבעי

פריטיםלטווייה;01-ב0

תחרה;02-ב0

רקמה;03-ב0

סרטים,אמרותועיטוריםדקורטיבייםאחרים;04-ב0

אריגיטקסטיל;ב0-ב0

חומריריעותמלאכותיאוטבעי;06-ב0

שונותב99-ב0

סוג 6 - ריהוט

מושבים;06-01

מיטות;06-02

שולחנותוריהוטדומה;06-03

רהיטיםלאחסון;06-04

רהיטיםמורכבים;ב06-0

רהיטיםאחריםוחלקירהיטים;06-06

מראותומסגרות;06-07

קולבים;06-08
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מזרניםוכריות;06-09

וילונותותריסיםפנימיים;06-10

שטיחים,מחצלותומרבדים;06-11

שטיחיקיר;06-12

שמיכותוחומריכיסויאחרים,טקסטיללביתומפות;06-13

שונותב06-99

סוג 7 - טובין למשק בית, שאינם מפורטים במקום אחר

חרסינה,כליזכוכית,כלישולחןועודפריטיםשטיבםדומה;07-01

כליםומכליםלבישול;07-02

סכו"םלשולחן;07-03

כליםומכשיריםהמופעליםבידלהכנתמזוןומשקה;07-04

מגהציםוציודלכביסה,ניקיוןאוייבוש;ב07-0

כלישולחןאחרים;07-06

כליקיבולביתייםאחרים;07-07

כליםלאח;07-08

מעמדיםומחזיקיםלמכשיריםביתייםולכלימטבח;07-09

התקניםלקירורולהקפאהומכליםאיזותרמיים)לשימורחום(;07-10

שונותב07-99

סוג 8 - מכשירים וכלי עבודה

כליםומכשיריםלקידוח,טחינהאוחפירה;08-01

פטישיםוכליםומכשיריםדומים;08-02

כליםומכשיריםלחיתוך;08-03

מברגיםוכליםומכשיריםדומים;08-04

כליםומכשיריםאחרים;ב08-0

ידיות,גולותוצירים;08-06

התקניםלנעילהאולסגירה;08-07

התקניםלהידוק,תמיכהאוהרכבהשאינםכלוליםבסוגיםאחרים;08-08

אבזרימתכתוהתקנימתכתלדלתות,חלונותורהיטים,ופריטיםדומים;08-09

כניםלאופנייםולאופנועים;08-10

אבזורלוילונות;08-11

שונותב08-99

סוג 9 - מארזים וכלי קיבול להובלת טובין או לטיפול בהם

בקבוקים,קנקנים,נאדיםוכליקיבולבעליאמצעימזיגהשונים;09-01

פחים,פחיות,וחביותלאחסון;09-02

קופסאות,נרתיקים,מכולות,פחיםאופחיות)לשימורים(;09-03

סלים,ארגזיםוסלסילות;09-04

מזרניםוכריות;06-09

וילונותותריסיםפנימיים;06-10

שטיחים,מחצלותומרבדים;06-11

שטיחיקיר;06-12

שמיכותוחומריכיסויאחרים,טקסטיללביתומפות;06-13

שונותב06-99

סוג 7 - טובין למשק בית, שאינם מפורטים במקום אחר

חרסינה,כליזכוכית,כלישולחןועודפריטיםשטיבםדומה;07-01

כליםומכליםלבישול;07-02

סכו"םלשולחן;07-03

כליםומכשיריםהמופעליםבידלהכנתמזוןומשקה;07-04

מגהציםוציודלכביסה,ניקיוןאוייבוש;ב07-0

כלישולחןאחרים;07-06

כליקיבולביתייםאחרים;07-07

כליםלאח;07-08

מעמדיםומחזיקיםלמכשיריםביתייםולכלימטבח;07-09

התקניםלקירורולהקפאהומכליםאיזותרמיים)לשימורחום(;07-10

שונותב07-99

סוג 8 - מכשירים וכלי עבודה

כליםומכשיריםלקידוח,טחינהאוחפירה;08-01

פטישיםוכליםומכשיריםדומים;08-02

כליםומכשיריםלחיתוך;08-03

מברגיםוכליםומכשיריםדומים;08-04

כליםומכשיריםאחרים;ב08-0

ידיות,גולותוצירים;08-06

התקניםלנעילהאולסגירה;08-07

התקניםלהידוק,תמיכהאוהרכבהשאינםכלוליםבסוגיםאחרים;08-08

אבזרימתכתוהתקנימתכתלדלתות,חלונותורהיטים,ופריטיםדומים;08-09

כניםלאופנייםולאופנועים;08-10

אבזורלוילונות;08-11

שונותב08-99

סוג 9 - מארזים וכלי קיבול להובלת טובין או לטיפול בהם

בקבוקים,קנקנים,נאדיםוכליקיבולבעליאמצעימזיגהשונים;09-01

פחים,פחיות,וחביותלאחסון;09-02

קופסאות,נרתיקים,מכולות,פחיםאופחיות)לשימורים(;09-03

סלים,ארגזיםוסלסילות;09-04
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שקיות,שקיקים,שפופרותוכמוסות;ב09-0

חבליםוחומריקשירה;09-06

אמצעיםוחיבוריםלסגירה;09-07

משטחיםופלטפורמותלמלגזות;09-08

כליקיבוללפסולתואשפהומעמדיםשלהם;09-09

ידיותומוצריאחיזהלהובלהאולטיפולבאריזותומיכלים;09-10

שונותב09-99

סוג 10 - שעונים, שעוני יד ומכשירי מדידה אחרים, מכישירי בדיקה ואיתות

שעוניקירושעוניםמעוררים;10-01

שעוניםושעונייד;10-02

מכשיריםאחריםלמדידתזמן;10-03

מכשירים,מנגנוניםוהתקניםאחריםלמדידה;10-04

מכשירים,מנגנוניםוהתקניםלבדיקה,אבטחהאוניסוי;ב10-0

מנגנוניםוהתקניםלאיתות;10-06

של10-07 האחרים והאבזרים החלקים וכל מחוגים חוגות, נרתיקים, כיסויים,
מכשיריםלמדידה,בדיקהואיתות;

שונותב10-99

סוג 11 - פריטי קישוט

תכשיטים;11-01

אבזרינוי,קישוטישולחן,אחוקיר,אגרטליםלפרחיםועציצים;11-02

מדליותותגים;11-03

פרחים,פירותוצמחיםמלאכותיים;11-04

דגלים,קישוטיםלחגים;ב11-0

שונותב11-99

סוג 12 - אמצעי הובלה או הנפה

כלירכבהנגרריםעלידיבעליחיים;12-01

עגלותיד,מריצות;12-02

קטריםוכלירכבהנעיםעלמסילותברזלוכלכלירכבאחרהנעעלמסילה;12-03

קרוניותרכבל,מעליותכיסאומעליותסקי;12-04

מעליותואמצעיהנפהלהעמסהאולהסעה;ב12-0

ספינותואניות;12-06

כליטיסוכלירכבלחלל;12-07

מכוניות,אוטובוסיםומשאיות;12-08

טרקטורים;12-09

גורריםונגרריםלכביש;12-10

אופנייםואופנועים;12-11
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עגלותילדים,כיסאותלנכים,אלונקות;12-12

כלירכבמיוחדים;12-13

כלירכבאחרים;12-14

צמיגיםושרשראותנגדהחלקהלכלירכב;ב12-1

חלקים,ציודואבזריםלכלירכב,שאינםכלוליםבסוגיםאובתת–סוגים12-16
אחרים;

רכיביתשתיתרכבות;12-17

שונותב12-99

סוג 13 - ציוד לייצור, הפצה או השנאה של חשמל

מחולליםומנועים;13-01

שנאים,מישריזרם,מצבריםוצוברים;13-02

ציודלהעברתאנרגיהחשמליתאולבקרתה;13-03

ציודסולרי;13-04

שונותב13-99

סוג 14 - ציוד הקלטה, תקשורת או אחזור מידע

ציודלהקלטהאולשכפולשלקולותאותמונות;14-01

ציודלעיבודנתוניםוכןמנגנוניםוהתקניםלציודהיקפי;14-02

ציודתקשורת,מיתקנישלט-רחוקאלחוטייםומגבריםלרדיו;14-03

תצוגותמסךואייקונים;14-04

התקניםלהקלטהולאחסוןנתונים;ב14-0

מחזיקים,מעמדיםותומכיםלציודאלקטרונישלאנכללובסוגיםאחרים;14-06

שונותב14-99

סוג 15 - מכונות, שאינן מפורטות במקום אחר

מנועים;01-ב1

משאבותומדחסים;02-ב1

מכונותחקלאיות;03-ב1

מכונותלבנייןולכרייה;04-ב1

מכונותכביסה,ניקויוייבוש;ב0-ב1

מכונותלטקסטיל,מכונותתפירה,סריגהורקמה,כוללחלקיםבלתינפרדים06-ב1
מהן;

מכונותומנגנוניםלקירור;07-ב1

כלימכונות,מכונותקרצוףויציקה;09-ב1

מכונותלמילויאולאריזה;10-ב1

שונותב99-ב1

סוג 16 - מנגנונים לצילום, להסרטה או לאופטיקה

מצלמותומסרטות;16-01

מקרניםומערכותצפייה;16-02

עגלותילדים,כיסאותלנכים,אלונקות;12-12

כלירכבמיוחדים;12-13

כלירכבאחרים;12-14

צמיגיםושרשראותנגדהחלקהלכלירכב;ב12-1

חלקים,ציודואבזריםלכלירכב,שאינםכלוליםבסוגיםאובתת–סוגים12-16
אחרים;

רכיביתשתיתרכבות;12-17

שונותב12-99

סוג 13 - ציוד לייצור, הפצה או השנאה של חשמל

מחולליםומנועים;13-01

שנאים,מישריזרם,מצבריםוצוברים;13-02

ציודלהעברתאנרגיהחשמליתאולבקרתה;13-03

ציודסולרי;13-04

שונותב13-99

סוג 14 - ציוד הקלטה, תקשורת או אחזור מידע

ציודלהקלטהאולשכפולשלקולותאותמונות;14-01

ציודלעיבודנתוניםוכןמנגנוניםוהתקניםלציודהיקפי;14-02

ציודתקשורת,מיתקנישלט-רחוקאלחוטייםומגבריםלרדיו;14-03

תצוגותמסךואייקונים;14-04

התקניםלהקלטהולאחסוןנתונים;ב14-0

מחזיקים,מעמדיםותומכיםלציודאלקטרונישלאנכללובסוגיםאחרים;14-06

שונותב14-99

סוג 15 - מכונות, שאינן מפורטות במקום אחר

מנועים;01-ב1

משאבותומדחסים;02-ב1

מכונותחקלאיות;03-ב1

מכונותלבנייןולכרייה;04-ב1

מכונותכביסה,ניקויוייבוש;ב0-ב1

מכונותלטקסטיל,מכונותתפירה,סריגהורקמה,כוללחלקיםבלתינפרדים06-ב1
מהן;

מכונותומנגנוניםלקירור;07-ב1

כלימכונות,מכונותקרצוףויציקה;09-ב1

מכונותלמילויאולאריזה;10-ב1

שונותב99-ב1

סוג 16 - מנגנונים לצילום, להסרטה או לאופטיקה

מצלמותומסרטות;16-01

מקרניםומערכותצפייה;16-02
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מנגנוניםלהעתקהולהגדלה;16-03

מנגנוניםוציודלפיתוח;16-04

אבזרים;ב16-0

פריטיםאופטיים;16-06

שונותב16-99

סוג 17 - כלי נגינה

כלימקלדת;17-01

כלינשיפה;17-02

כלימיתר;17-03

כליהקשה;17-04

כליםמכניים;ב17-0

שונותב17-99

סוג 18 - מכונות הדפסה ומכונות משרדיות

מכונותכתיבהומכונותחישוב;18-01

מכונותהדפסה;18-02

ומספריים18-04 גיליוטינות למדפסות, הידוק מכונות ספרים, לכריכת מכונות
)לכריכתספרים(;

שונותב18-99

סוג 19 - מכשירי כתיבה וציוד משרדי, חומרים לאמנות ולהוראה

ניירכתיבה,כרטיסיםלתכתובתולהודעות;19-01

ציודמשרדי;19-02

לוחותשנה;19-03

ספריםוחפציםאחריםשמראםהחיצונידומה;19-04

חומריםומכשיריםלכתיבהביד,לשרטוט,לציור,לפיסול,לחריטהולטכניקות19-06
אמנותיותאחרות;

חומריהוראה;19-07

דברידפוסאחרים;19-08

שונותב19-99

סוג 20 - ציוד למכירות ולפרסום, שלטים

מכונותמכירהאוטומטיות;20-01

ציודלתצוגהולמכירות;20-02

שלטים,לוחותמודעותוהתקניפרסום;20-03

שונותב20-99

סוג 21 - משחקים, צעצועים, אוהלים וציוד ספורט

משחקיםוצעצועים;21-01

מנגנוניםוציודלהתעמלותולספורט;21-02

פריטיםאחריםלשעשועולבידור;21-03
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אוהליםואבזריהם;21-04

שונותב21-99

סוג 22 - כלי נשק, פריטים פירוטכניים, פריטים לציד, דיג והדברת מזיקים

כליירייה;22-01

כלינשקאחרים;22-02

תחמושת,רקטותופריטיםפירוטכניים;22-03

מטרותואבזרים;22-04

ציודלצידולדיג;ב22-0

מלכודות,פריטיםלהדברתמזיקים;22-06

שונותב22-99

סוג 23 - ציוד להעברת נוזלים, ציוד לסניטציה, להסקה, לאוורור ולמיזוג אוויר, דלק מוצק

ציודלהעברתנוזלים;23-01

כליםסניטריים;23-02

ציודלהסקה;23-03

ציודלאוורורולמיזוגאוויר;23-04

דלקמוצק;ב23-0

כליםסניטריםלהגיינהאישית;23-06

ציודבעבורהטלתשתןוצואה;23-07

אבזריםוציודסניטרישאינםנכלליםבסוגיםאובתתי–סוגיםאחרים;23-08

שונותב23-99

סוג 24 - ציוד רפואי וציוד מעבדה

מנגנוניםוציודלרופאים,בתיחוליםומעבדות;24-01

מכשיריםרפואיים,מכשיריםוכליםלשימושמעבדה;24-02

תותבים;24-03

חומריםלחבישתפצעים,לסיעודולטיפולרפואי;24-04

שונותב24-99

סוג 25 - יחידות בניין ורכיבי בנייה

חומריבניין;01-ב2

חלקיבנייןמיוצריםמראשאומורכביםמראש;02-ב2

בתים,מוסכיםובנייניםאחרים;03-ב2

מדרגות,סולמותופיגומים;04-ב2

שונותב99-ב2

סוג 26 - מנגנוני תאורה

פמוטיםופמוטיםמרוביזרועות;26-01

לפידים,מנורותופנסיםידניים;26-02

אבזריתאורהציבוריים;26-03

אוהליםואבזריהם;21-04

שונותב21-99

סוג 22 - כלי נשק, פריטים פירוטכניים, פריטים לציד, דיג והדברת מזיקים

כליירייה;22-01

כלינשקאחרים;22-02

תחמושת,רקטותופריטיםפירוטכניים;22-03

מטרותואבזרים;22-04

ציודלצידולדיג;ב22-0

מלכודות,פריטיםלהדברתמזיקים;22-06

שונותב22-99

סוג 23 - ציוד להעברת נוזלים, ציוד לסניטציה, להסקה, לאוורור ולמיזוג אוויר, דלק מוצק

ציודלהעברתנוזלים;23-01

כליםסניטריים;23-02

ציודלהסקה;23-03

ציודלאוורורולמיזוגאוויר;23-04

דלקמוצק;ב23-0

כליםסניטריםלהגיינהאישית;23-06

ציודבעבורהטלתשתןוצואה;23-07

אבזריםוציודסניטרישאינםנכלליםבסוגיםאובתתי–סוגיםאחרים;23-08

שונותב23-99

סוג 24 - ציוד רפואי וציוד מעבדה

מנגנוניםוציודלרופאים,בתיחוליםומעבדות;24-01

מכשיריםרפואיים,מכשיריםוכליםלשימושמעבדה;24-02

תותבים;24-03

חומריםלחבישתפצעים,לסיעודולטיפולרפואי;24-04

שונותב24-99

סוג 25 - יחידות בניין ורכיבי בנייה

חומריבניין;01-ב2

חלקיבנייןמיוצריםמראשאומורכביםמראש;02-ב2

בתים,מוסכיםובנייניםאחרים;03-ב2

מדרגות,סולמותופיגומים;04-ב2

שונותב99-ב2

סוג 26 - מנגנוני תאורה

פמוטיםופמוטיםמרוביזרועות;26-01

לפידים,מנורותופנסיםידניים;26-02

אבזריתאורהציבוריים;26-03
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גופיתאורה,חשמלייםאושאינםחשמליים;26-04

נורותב26-0 אור, מחזירי אהילים, ותקרה, קיר אבזרי נברשות, מנורות, נורות,
הקרנהלמצלמותולמסרטות;

התקניתאורהלכלירכב;26-06

שונותב26-99

סוג 27 - טבק ואספקה למעשנים

טבק,סיגריםוסיגריות;27-01

מחזיקימקטרות,סיגריםוסיגריות;27-02

מאפרות;27-03

גפרורים;27-04

מצתים;ב27-0

נרתיקיסיגרים,נרתיקיסיגריותוצנצנותונרתיקיםלטבק;27-06

סיגיריותאלקטרוניות;27-07

שונותב27-99

סוג 28 - מוצרי רוקחות וקוסמטיקה, פריטים ומנגנונים לטיפוח

מוצרירוקחות;28-01

מוצריקוסמטיקה;28-02

פריטיטיפוחוציודלמכונייופי;28-03

פיאותנוכריותופריטייופימלאכותיים;28-04

מטהריאוויר;ב28-0

שונותב28-99

סוג 29 - התקנים וציוד נגד מפגעי אש, למניעת תאונות ולחילוץ

התקניםוציודנגדמפגעיאש;29-01

התקניםוציודלמניעתתאונותולחילוץ,שאינםמפורטיםבמקוםאחר;29-02

שונותב29-99

סוג 30 - פריטים לטיפול בבעלי חיים

מלבושיםלבעליחיים;30-01

מכלאות,כלובים,מלונותומחסותדומים;30-02

מיתקניהזנהוהשקיה;30-03

אבזרירתימהואיכוףלרכיבה;30-04

שוטיםומלמדים;ב30-0

מיטות,קיניםוריהוטלבעליחיים;30-06

עמדותקינוןואבזריםאחריםלכלוב;30-07

סמנים,סימניםוכבלים;30-08

עמודיקשירה;30-09

פריטיםלטיפוחלבעליחיים;30-10
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אשפהוהתקניםלהסרתצואהשלבעליחיים;30-11

צעצועיםלבעליחיים;30-12

שונותב30-99

סוג 31 - מכונות וכלים להכנת מזון או משקה, שאינם מפורטים במקום אחר

מכונותוכליםלהכנתמזוןאומשקה,שאינםמפורטיםבמקוםאחרב31-00

תוספת רביעית
)תקנה61(

לוח הוצאות מרביות בהליכים לפני הרשם

בשקליםחדשיםתיאור

12,000בעדכתבטענותבהליך1ב

000,ב1בעדהגשתראיותבהליך,לרבותראיותבתשובה2ב

000,ב1הכנהלדיוןוהופעהבדיון,לכליוםדיון3ב

000,בבעדהגשתבקשתבינייםאותשובהלבקשתביניים4ב

12,000בעדסיכומיםבכתבבב

בעדהוצאותשהוצאולניהולההליךכגוןאגרות,המצאתכתבי6ב
בי–דין,תרגומים,שכרטרחתעדיםומומחים

10,000

ט"זבטבתהתשע"ט)24בדצמבר2018(
ד ק ש  ת ל י י א   )חמ716ב-3(

שרתהמשפטים  

הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחיר שירות תדלוק למטוסים 
בנמל התעופה בן גוריון(, התשע"ט-2019

שירות )מחיר ושירותים מצרכים מחירי על פיקוח לצו 4 סעיף לפי סמכותי בתוקף
כי מודיע אני הצו(, - )להלן התשנ"ו-11996 גוריון(, בן התעופה בנמל למטוסים תדלוק
מיוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר2019(,מחירשירותתדלוקלמטוסיםהואכמפורטלהלן:

כמותתדלוקשנתיתמצטברתלחברת
תעופהמכלנותניהשירות

מחירבסנטלגאלון)באלפיגאלון(

בעדכלגאלון-

36ב8מ–1עד300

00ב6מ–301עד000,ב

96ב3מ–001,בעד000,ב2

96ב1מעל000,ב2

כ"בבטבתהתשע"ט)30בדצמבר2018(
ף ס ו י  ר ב  ן ח  )חמ3-2722-ת3(

מנהלמינהלהדלקוהגז  

1ק"תהתשנ"ו,עמ'30ב1;התש"ס,עמ'ב78;התשע"ט,עמ'1332ב

אשפהוהתקניםלהסרתצואהשלבעליחיים;30-11

צעצועיםלבעליחיים;30-12

שונותב30-99

סוג 31 - מכונות וכלים להכנת מזון או משקה, שאינם מפורטים במקום אחר

מכונותוכליםלהכנתמזוןאומשקה,שאינםמפורטיםבמקוםאחרב31-00

תוספת רביעית
)תקנה61(

לוח הוצאות מרביות בהליכים לפני הרשם

בשקליםחדשיםתיאור

12,000בעדכתבטענותבהליך1ב

000,ב1בעדהגשתראיותבהליך,לרבותראיותבתשובה2ב

000,ב1הכנהלדיוןוהופעהבדיון,לכליוםדיון3ב

000,בבעדהגשתבקשתבינייםאותשובהלבקשתביניים4ב

12,000בעדסיכומיםבכתבבב

בעדהוצאותשהוצאולניהולההליךכגוןאגרות,המצאתכתבי6ב
בי–דין,תרגומים,שכרטרחתעדיםומומחים

10,000

ט"זבטבתהתשע"ט)24בדצמבר2018(
ד ק ש  ת ל י י א   )חמ716ב-3(

שרתהמשפטים  

הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחיר שירות תדלוק למטוסים 
בנמל התעופה בן גוריון(, התשע"ט-2019

שירות )מחיר ושירותים מצרכים מחירי על פיקוח לצו 4 סעיף לפי סמכותי בתוקף
כי מודיע אני הצו(, - )להלן התשנ"ו-11996 גוריון(, בן התעופה בנמל למטוסים תדלוק
מיוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר2019(,מחירשירותתדלוקלמטוסיםהואכמפורטלהלן:

כמותתדלוקשנתיתמצטברתלחברת
תעופהמכלנותניהשירות

מחירבסנטלגאלון)באלפיגאלון(

בעדכלגאלון-

36ב8מ–1עד300

00ב6מ–301עד000,ב

96ב3מ–001,בעד000,ב2

96ב1מעל000,ב2

כ"בבטבתהתשע"ט)30בדצמבר2018(
ף ס ו י  ר ב  ן ח  )חמ3-2722-ת3(

מנהלמינהלהדלקוהגז  

1ק"תהתשנ"ו,עמ'30ב1;התש"ס,עמ'ב78;התשע"ט,עמ'1332ב
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הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים לבנזין תעופתי 
בשדות התעופה(, התשע"ט-2019

בתוקףסמכותילפיסעיףבלצופיקוחעלמחירימצרכיםושירותים)מחיריםמרביים 
לבנזיןתעופתיבשדותהתעופה(,התשע"א-12011)להלן-הצו(,אנימודיעכימיוםכ"ד
בטבתהתשע"ט)1בינואר2019(,עודכנותעריפיהשירות,ולפיכךנוסחהתוספתהראשונה

לצוהואכדלקמן:
"תוספת ראשונה

)סעיף1(

מחירהבנזין-74ב3שקליםחדשיםלליטר

תעריףשירותבסיסי-80ב12אגורותלליטר

תעריףתדלוקבשירותעצמי-81ב102אגורותלליטר

תעריףתדלוקבשירותמלא-08ב120אגורותלליטרב"

כ"בבטבתהתשע"ט)30בדצמבר2018(

ף ס ו י  ר ב  ן ח  )חמ3-2722-ת3(

מנהלמינהלהדלקוהגז  

תיקוני טעויות

בתקנותהכשרותהמשפטיתוהאפוטרופסות)כלליםבדברקביעתשכרלאפוטרופסים( )1(
)תיקון(,התשע"ט-2018,שפורסמובקובץהתקנות8117,התשע"ט,עמ'1446,בתקנה1,
במקום"לתקנותהעיקריות"צריךלהיות"לתקנותהכשרותהמשפטיתוהאפוטרופסות
)כלליםבדברקביעתשכרלאפוטרופסים(,התשמ"ט-11988)להלן-התקנותהעיקריות("ב

ק"תהתשמ"ט,עמ'41ב 1

)חמ3-2026-ת1(

סכומים(, )עדכון הצעה( רכז באמצעות ערך ניירות )הצעת ערך ניירות בהודעת )2(
התשע"ט-2019,שפורסמהבקובץהתקנות8148,התשע"ט,עמ'1808,בסעיף1,בפסקה)ב(,

במקום"ב1,011,96"צריךלהיות"ב101,19"ב

)חמ2026--3ת1( 

ק"תהתשע"א,עמ'8ב8ועמ'862;התשע"ח,עמ'2472ב 1
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