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תקנות המדגמים )תיקון(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 56)ז( לפקודת הפטנטים והמדגמים1 )להלן - הפקודה(, באישור 
שרת המשפטים, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, 
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1)ב( לחוק־יסוד: משק המדינה3, אני מתקין 

תקנות אלה:

במקום התוספת הראשונה לתקנות המדגמים, 41925, יבוא:   1

"תוספת ראשונה
)תקנה 3(

בתוספת זו -   1
"חוק המועצה להשכלה גבוהה" - חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-51958;

"מבקש מיוחד" - מבקש שהוא אחד מאלה:

מי שאינו חברה ואינו שותפות;  )1(

)2(  חברה או שותפות שמחזור עסקיה בשנה הקודמת לא עלה על 10 מיליון 
שקלים חדשים;

)3(  מוסד מוכר כמשמעותו בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

מכללה אקדמית כהגדרתה בחוק המועצה להשכלה גבוהה   )4(

בשקלים חדשים

המיועד  מדגם  לרישום  בקשה  הגשת  עם  1   )א( 
לחפץ אחד בסוג אחד לפי סעיף 30 לפקודה, ואולם 
בקשה  מסוים  מדגם  בעד  המגיש  מיוחד,  מבקש 

ראשונה לרישום מדגם ישלם 60% מהסכום

400

המיועד  מדגם  לרישום  בקשה  הגשת  עם  )ב( 
למערכת חפצים, בסוג אחד לפי תקנה 5; ואולם 
מבקש מיוחד, המגיש בעד מדגם מסוים בקשה 

ראשונה לרישום מדגם ישלם 60% מהסכום

600

להשלמת  מועד  להארכת  בקשה  הגשת  עם    2
בקשה לרישום מדגם, או להארכת מועד לתשלום 
תקנות  לפי  ההגנה  תקופת  הארכת  בעד  האגרה 

31)2( ו–33)2( - לכל חודש או חלק ממנו

69

סופר,  טעות  לתיקון  בקשה  הגשת  עם  )א(    3
עיקול  שעבוד,  רישום  לרבות  הפנקס  לתיקון 
לתיקון  מאלה,  אחד  כל  ביטול  וכן  רישיון  או 
טופס הבקשה, לרישום שם בעל חדש ולביטול 
רישומו של מדגם לפי סעיפים 42 עד 44 לפקודה 

ותקנות 40, 41, 45 ו–46

61

החלפת התוספת 
הראשונה

__________
חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1053   1

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130   2
ס"ח התשל"ה, עמ' 206; התשמ"ב, עמ' 170   3

חוקי א"י, כרך ג', עמ' 1957   4
ס"ח התשי"ח, עמ' 191   5
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בשקלים חדשים

עם הגשת בקשה לשינוי שם בעל ולשינוי  )ב( 
מען למסירת הודעות לפי תקנות 42 ו–43

61

4   עם הגשת בקשה לביטול רישומו של מדגם לפי 
סעיפים 36 ו–42)ב( לפקודה

781

5  בעד הארכת תקופת ההגנה -

436)1( לפי סעיף 33)2( לפקודה

866)2( לפי סעיף 33)3( לפקודה

לצורכי  תעודה  תעודה,  מסמך,  כל  אישור  6  בעד 
בירור משפטי או נסח מתוך הפנקס, לפי סעיפים 

32 ו–40 לפקודה ותקנה 55

48

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

0 5

לפי  טענות  להשמיע  הודעה  הגשת  עם  8   )א( 
תקנה 64, בעד כל עניין

243

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

154

 ,54 תקנה  לפי  מועד  להאריך  בקשה  הגשת  9  עם 
לכל חודש או חלק ממנו

69

20 "10  בעד העתק סרוק של תיק רישום

פרסומן;  שלאחר  לחודש  ב–1  זו,  בתוספת   10 פרט  למעט  אלה,  תקנות  של  תחילתן    2
שר  ורשאי   )2014 בדצמבר   1( התשע"ה  בכסלו  ט'  ביום  תחילתו  זו  בתוספת   10 פרט 

המשפטים, בצו, לדחות את תחילתו של פרט זה 

כ"ו בסיוון התשע"ד )24 ביוני 2014(
)חמ 3-375-ת1(

ג נ י ל ק א  ס א  
רשם הפטנטים והמדגמים  

תקנות המדגמים )תיקון מס' 2( התשע"ד-2014

הפקודה(1,    - )להלן  והמדגמים  הפטנטים  לפקודת   )1(56 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ובאישור שרת המשפטים, אני מתקין תקנות אלה:  

בתקנה 2 לתקנות המדגמים, 21925 )להלן - התקנות העיקריות(, בסופה יבוא:   1
""חוק הפטנטים" - חוק הפטנטים, התשכ"ז-31967 " 

בתקנה 4)2( לתקנות העיקריות, המילים "וכל מקום שלא נקבע להן טופס מיוחד עליהן    2
להתאים ככל האפשר לטופס מס' 7" - יימחקו  

תחילה

__________
חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1053   1
חוקי א"י, כרך ג', עמ' 1957   2

ס"ח התשכ"ז, עמ' 148; התשע"ד, עמ' 274   3

תיקון תקנה 2

תיקון תקנה 4
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במקום תקנה  7 לתקנות העיקריות יבוא:    3

הבקשות, "צורת מסמכים כל  הרשם,  שייתן  אחרת  הוראה  לכל  בכפוף      7
שאר  וכל  ציורים,  בהם  שמופיעים  המסמכים  ההודעות, 
להגישם  דרוש  אלה  תקנות  או  הפקודה  שלפי  מסמכים 

למשרד הרשם, יהיו - 

מודפסים בצבע בלתי ניתן להימחות;  )1(

על גבי גיליונות נייר לבן בגודל A4 )רוחב - 21 סנטימטרים,   )2(
גובה - 7 29 סנטימטרים(;

כל  בראש  לפחות  סנטימטרים   5 של  שוליים  בעלי   )3(
הכתוב  גיליון  של  לימינו  סנטימטרים   4 עד   3 של  גיליון, 
עברית או ערבית ולשמאלו של גיליון הכתוב אנגלית, ושל 

3 סנטימטרים לפחות בסוף כל שורה;

מודפסים בצדו האחד של הגיליון בלבד "  )4(

במקום תקנה 9 לתקנות העיקריות יבוא:   4

דרוש "מסירת מסמכים או  שמותר  אחר  מסמך  או  הודעה,  בקשה,  כל  9   )א( 
אלה,  תקנות  או  הפקודה  לפי  לאדם  למסרם  או  להגישם 
כאילו  דינו  כך  שנשלח  מסמך  וכל  בדואר,  לשלחם  מותר 
נמסר בשעה שהמכתב הכולל אותו נמסר לדואר במכתב 
ממוען לפי הכתובת למסירת הודעות כאמור בסעיף 10)א(; 
אם  די  מסירתו  או  משלוחו  דבר  את  להוכיח  וכשיבואו 
והושם  האמורה  הכתובת  לפי  נשלח  המכתב  כי  יוכיחו 

בדואר  

)ב( הודעה שנשלחה בדואר אלקטרוני כאמור בתקנה 10)ב(, 
יראוה כהודעה שנמסרה לנמען ביום ובשעת השליחה כפי 
הרשות  של  המחשוב  שבמערכת  פנימי  בשעון  שמופיעים 

המכוילת לפי כללים מקובלים, זולת אם הוכח אחרת " 

במקום תקנה 10 לתקנות העיקריות יבוא:   5

"כתובת למסירת 
הודעות

מלאה  דואר  כתובת  יצרף  לרשם  מסמך  המגיש  10  )א( 
שם  היישוב,  שם  את  הכוללת  הודעות,  למסירת  בישראל 
הטלפון  מספרי  וכן  המיקוד,  ומספר  הבית  מספר  הרחוב, 
לרחוב  שם  בהעדר  ישנם;  אם  מען,  באותו  והפקסימילה 
תירשם  זו  כתובת  אחר;  זיהוי  סימן   - לבית  מספר  או 

בפנקס   

מסמך  המגיש  )א(,  משנה  בתקנת  האמור  על  נוסף  )ב( 
מעוניין  הוא  אם  אלקטרוני,  דואר  כתובת  ימסור  לרשם 
בדרך  יעביר  לא  הרשם  מסמכים;  מהרשם  זו  בדרך  לקבל 
או  רישום  תעודת  למדגם,  הבקשה  של  מאושר  העתק  זו 

העתק מאושר שלה, או הודעה לפי תקנה 59)3( 

החלפת תקנה 7

החלפת תקנה 9

החלפת תקנה 10
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המגיש מסמך לרשם ולא מסר כתובת למסירת הודעות,  )ג( 
אין הרשם צריך לשלוח לו כל הודעה שהוא נדרש לשלחה 

לפי תקנות אלה "

תקנה 11 - בטלה      6
שהרשם  אחר  בטופס  או   1 מס'  "בטופס  המילים  העיקריות,  לתקנות   ,)2(12 בתקנה    7

ימצאנו מספיק לכך" - יימחקו   

יבוא  "שלוש"  ובמקום  "שני"  יבוא  "שלושה"  במקום  העיקריות,  לתקנות   19 בתקנה    8
"שתי"  

במקום תקנה 22 לתקנות העיקריות יבוא:   9

"הנחיות לעניין 
שרטוטים וצילומים

כאמור  להגישם  צריך  צילומים  או  שרטוטים  כשמגישים      22
בתקנה 7, בלא הדבקות "

במקום תקנה 23 לתקנות העיקריות יבוא:   10

"צילומים שרטוטים 
וציורים שאינם 

ברורים

אינם  הציורים  או  השרטוטים  הצילומים,  כי  הרשם  23  סבר 
ברורים, רשאי הוא לדרוש מהמבקש כי ימציא לו צילומים, 

שרטוטים או ציורים ברורים " 

במקום תקנה 28 לתקנות העיקריות יבוא:   11

המצדיקים "הודעה על ליקויים ליקויים  בחינתה,  לאחר  בבקשה,  הרשם  28  מצא 
פירוט  את  למבקש  ישלח  מדגם,  לרישום  לבקשה  לסרב 
אותם ליקויים בכתב ויורה למבקש להשיב עליה בתוך 3 
חודשים; לא השיב המבקש על פניית הרשם במשך שלושה 
חודשים, או לא ביקש להשמיע את טענותיו כאמור בתקנה 

49, דינו כאילו הסתלק מן הבקשה "  

במקום תקנה 29 לתקנות העיקריות יבוא:   12

49 "החלטת הרשם בתקנה  כאמור  הטענות  שמיעת  לאחר  הרשם  29  החלטת 
תישלח למבקש בכתב, בליווי נימוקי ההחלטה " 

תקנה 30 לתקנות העיקריות - בטלה     13
בתקנה 31)2( לתקנות העיקריות, במקום "בטופס מדגמים מס' 7" יבוא "מהרשם"     14

יוצרים"  זכות  תקופת  "הארכת  הכותרת  במקום  העיקריות,  לתקנות   32 תקנה  אחרי    15
יבוא "הארכת תקופת זכות המדגם"  

במקום תקנה 33 לתקנות העיקריות יבוא:   16

"הארכת תקופת 
זכות המדגם למעלה 

מחמש שנים

תקופת  את  שיאריכו  לבקש  הרוצה  רשום  מדגם  בעל  33  על 
הראשונה  השנים  חמש  מתקופת  למעלה  המדגם  זכות 
או השנייה, להגיש בקשה לרשם, לפני תום תקופת חמש 

השנים החולפת " 

ביטול תקנה 11

תיקון תקנה 12

תיקון תקנה 19

החלפת תקנה 22

החלפת תקנה 28

החלפת תקנה 29

ביטול תקנה 30

תיקון תקנה 31

תיקון כותרת

החלפת תקנה 33

החלפת תקנה 23
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במקום תקנה 34 לתקנות העיקריות יבוא:   17

"תשלום אגרות 
מראש

34  בעל מדגם רשום רשאי לשלם מראש את האגרות הקבועות 
לפי  מקצתן,  או  כולן  המדגם,  זכות  מועד  הארכת  לקבלת 

השיעורים הקבועים בתוספת הראשונה "

בתקנה 35 לתקנות העיקריות, המילים "יוצרים" ו"בטופס מדגמים מס' 4" - יימחקו     18
כשהוא   4 מס'  מדגמים  ו"בטופס  "יוצרים"  המילים  העיקריות,  לתקנות   36 בתקנה    19

מתוקן בצורה מתאימה" - יימחקו  

בתקנה 41 לתקנות העיקריות, המילים "בהגישו טופס מדגמים מס' 7" - יימחקו     20
בתקנה 42 לתקנות העיקריות, המילים "בטופס מדגמים מס' 7" - יימחקו     21

ובמקום  יימחקו,   -  "7 מס'  מדגמים  "בטופס  המילים  העיקריות,  לתקנות   43 בתקנה    22
המילים "לפי זה" יבוא "בהתאם"  

בתקנה 44 לתקנות העיקריות, במקום "טופס מדגמים מס' 7" יבוא "בקשה לרשם"     23
בתקנה 45 לתקנות העיקריות, במקום "טופס מדגמים מס' 7" יבוא "בקשה לרשם"     24
בתקנה 46 לתקנות העיקריות, במקום "טופס מדגמים מס' 7" יבוא "בקשה לרשם"     25

בתקנה 49 לתקנות העיקריות, במקום "חודש ימים" יבוא "שלושה חודשים"     26
בתקנה 55 לתקנות העיקריות, במקום "שיוגש לו טופס מדגמים מס' 7" יבוא "שתוגש    27

לו בקשה"  

בתקנה 57א לתקנות העיקריות, המילים "על חשבון המבקש" - יימחקו, ובסופה יבוא    28
"; בתקנה זו "אתר האינטרנט" - כמשמעותו בסעיף 166א לחוק הפטנטים" 

בתקנה 57ב לתקנות העיקריות -   29
תקנת משנה )א( - תימחק;   )1(

בתקנת משנה )ב(, במקום "בתקנת משנה )א(" יבוא "בתקנה 57א"    )2(

במקום תקנת משנה )ג( יבוא:  )3(

")ג( מידע שפורסם כאמור בתקנה 57א יועמד לעיון הציבור בפורמט אלקטרוני 
בספריית רשות הפטנטים; בתקנה זו, "ספריית רשות הפטנטים" - כמשמעותה 

בחוק הפטנטים " 

בתקנה 59 לתקנות העיקריות, במקום "בטופס מדגמים מס' 5" יבוא "לרשם"     30
בתקנה 70 לתקנות העיקריות, המילים "בצירוף טופס מדגמים מס' 6, אם נדרש בכך"    31

- יימחקו  

בתוספת השנייה לתקנות העיקריות, במקום "טופס מדגמים מס' 2" יבוא:    32

החלפת תקנה 34

תיקון תקנה 35

תיקון תקנה 36

תיקון תקנה 41

תיקון תקנה 42

תיקון תקנה 43

תיקון תקנה 44

תיקון תקנה 45

תיקון תקנה 46

תיקון תקנה 49

תיקון תקנה 55

תיקון תקנה 57א

תיקון תקנה 57ב

תיקון תקנה 59

תיקון תקנה 70

תיקון התוספת 
השנייה
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  בקשה לרישום מדגם"

 (41לפי תקנה  )

Application for Registration of a Design 
Pursuant to regulation 14)) 

 

 For Office Use לשימוש המשרד

 :Number  מספר:

 :Date  תאריך:

 Ante/Postdated  הוקדם/נדחה:

 

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

 

 פ."ז. /ח"ת)*( 
 

(*) ID No./ Company No. 

 

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

 

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

 :Hebrew(*)  עברית:)*(

 :English(*)  אנגלית:)*(

    

 herby apply for a design to be granted to me in  רשום מדגם בגינו נתן לייכי י הבזמבקש 
respect thereof 

 :The Design is applied to ד ל:המדגם מיוח
 

 

 

 :In Class (*)  )*( בסוג:

 

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

 .No  במספר:

 

 :P.O.A ח:ופוי כיי Priority Date דרישת דין קדימה

 )**( כללי/מיוחד 

 מצורף/יושלם

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

 גודימדינת הא

Convention Country 
 תאריך

Date 
 מספר/סימן

Number/Mark: 
 :Filed in case הוגש בעניין:

    

 Address for delivery of (*) )*( מען למסירת מסמכים       Yearשנה    Monthחודש  Day                יום    
documents 
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ב–1  )ב(,  משנה  בתקנת  המפורטות  התקנות  למעט  אלה,  תקנות  של  תחילתן  )א(    33
בחודש שלאחר פרסומן 

תחילתן של תקנה 9)ב( לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 4 לתקנות אלה ותקנה  )ב( 
 10)ב( לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 5 לתקנות אלה, ביום ט' בכסלו התשע"ה

)1 בדצמבר 2014(  

כ"ו בסיוון התשע"ד )24 ביוני 2014(
)חמ 3-375-ת1(

ג נ י ל ק א  ס א   
רשם הפטנטים והמדגמים  

תקנות תרומת ביציות )תשלום פיצוי בשל פעולת שאיבת ביציות ותשלום 
אגרה בעד אישור רופא אחראי( )הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 43 ו–47 לחוק תרומת ביציות, התש"ע-12010  )להלן 
- החוק(, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, 

אני מתקינה תקנות אלה:

ביציות  שאיבת  פעולת  בשל  פיצוי  )תשלום  ביציות  תרומת  לתקנות   9 בתקנה    1
ותשלום אגרה בעד אישור רופא אחראי( )הוראת שעה(, התשע"ב-22012, במקום 

"ב' בתמוז התשע"ד )30 ביוני 2014("  יבוא "כ"ד בסיוון התשע"ו )30 ביוני 2016(" 

כ"ז בסיוון התשע"ד )25 ביוני 2014(
)חמ 3-4262(

ן מ ר ג ל  ע י   
שרת הבריאות  

תחילה

תיקון תקנה 9

__________
ס"ח התש"ע, עמ' 520; התשע"א, עמ' 86   1

ק"ת התשע"ב, עמ' 1498; התשע"ג, עמ' 1639   2

 4141-482הצעת חוק מס':

 818-99-4141-144880סימוכין: 

 

4 

 Signature of Applicant (*) )*( חתימת המבקש Email address אר אלקטרוניכתובת דו

 המבקשאם שדה זה ימולא רק 
 הרשםמשרד מ זו בדרך לקבל מעוניין

פקודת הפטנטים פי ל, מסמכים
 והמדגמים ולתקנות מכוחה.

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

 

 

 

 Statement of Novelty, if any, pursuant to :, אם נדרש71תקנה פי הודעה על חידוש ל
Regulation 17: 

 

 

 :Disclaimer notice pursuant to Regulation 24 :, אם נדרש42תקנה פי ויתור ל ה עלהודע

 

 

 Mandatory Field (*) )*( שדה חובה
 Cross out if irrelevant (**) )**( יש למחוק את המיותר

  
ות בתקנת משנה )ב(, , למעט התקנות המפורטתחילתן של תקנות אלה (א)  .4 תחילה

 .לחודש שלאחר פרסומן 4-ב
לתקנות  1ה בתקנה כנוסח ,לתקנות העיקריות )ב(9 התקנ תחילתן של (ב)

ט'  ביום ,לתקנות אלה 5 הבתקנ הלתקנות העיקריות, כנוסח (ב)41תקנה ואלה 

 .(4141בדצמבר  4) תשע"ההכסלו ב

ד ע ש ת ה _ _ _ _ _ ב  _ _ 

_ _ _ _ _ _ ב _ _ (4 1 4 1) 

מ  ח (8 - 8 2  (4ת-5

 אסא קלינג 

 רשם הפטנטים והמדגמים 

 

 4141-482הצעת חוק מס':

 818-99-4141-144880סימוכין: 

 

4 

 Signature of Applicant (*) )*( חתימת המבקש Email address אר אלקטרוניכתובת דו

 המבקשאם שדה זה ימולא רק 
 הרשםמשרד מ זו בדרך לקבל מעוניין

פקודת הפטנטים פי ל, מסמכים
 והמדגמים ולתקנות מכוחה.

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

 

 

 

 Statement of Novelty, if any, pursuant to :, אם נדרש71תקנה פי הודעה על חידוש ל
Regulation 17: 

 

 

 :Disclaimer notice pursuant to Regulation 24 :, אם נדרש42תקנה פי ויתור ל ה עלהודע

 

 

 Mandatory Field (*) )*( שדה חובה
 Cross out if irrelevant (**) )**( יש למחוק את המיותר

  
ות בתקנת משנה )ב(, , למעט התקנות המפורטתחילתן של תקנות אלה (א)  .4 תחילה

 .לחודש שלאחר פרסומן 4-ב
לתקנות  1ה בתקנה כנוסח ,לתקנות העיקריות )ב(9 התקנ תחילתן של (ב)

ט'  ביום ,לתקנות אלה 5 הבתקנ הלתקנות העיקריות, כנוסח (ב)41תקנה ואלה 

 .(4141בדצמבר  4) תשע"ההכסלו ב

ד ע ש ת ה _ _ _ _ _ ב  _ _ 

_ _ _ _ _ _ ב _ _ (4 1 4 1) 

מ  ח (8 - 8 2  (4ת-5

 אסא קלינג 

 רשם הפטנטים והמדגמים 

 

"




