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תקנות סימני המסחר (תיקון) ,התשע"ד84 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013-
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (חוף השרון ,תיקון) ,התשע"ד96 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013-
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (רמת נגב ,תיקון) ,התשע"ד98 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013-

תקנות סימני המסחר (תיקון) ,התשע"ד2013-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  71לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש] ,התשל"ב1972-
(להלן  -הפקודה) ,אני מתקינה תקנות אלה:

1

החלפת תקנה 2

	.1

תיקון תקנה 3

	.2

מחיקת כותרת
וביטול תקנה 4

	.3

אחרי תקנה 3א לתקנות העיקריות ,הכותרת "טפסים"  -תימחק ,ותקנה  4לתקנות
העיקריות  -בטלה.

תיקון תקנה 5

	.4

בתקנה  5לתקנות העיקריות -

במקום תקנה  2לתקנות סימני המסחר( 21940 ,להלן  -התקנות העיקריות) ,יבוא:
"הגדרות

 .2בתקנות אלה -
"אתר ההגשה"  -אתר האינטרנט של הרשות שבאמצעותו
מתבצעת ההמצאה האלקטרונית לרשות;
"הגשה בנייר"  -הגשת מסמך על ידי מסירתו ביד או על
ידי משלוחו בדואר;
"הרשות"  -רשות הפטנטים כהגדרתה בחוק הפטנטים;
"הרשם"  -כמשמעותו בסעיף  5לפקודה;
"חוק הפטנטים"  -חוק הפטנטים ,התשכ"ז;31967-
"חתימה אלקטרונית מאושרת"  -כהגדרתה בחוק חתימה
אלקטרונית ,התשס"א;42001-
"חתימה ידנית"  -חתימה בכתב יד על מסמך נייר;
"טופס הגשה אלקטרונית"  -טופס אלקטרוני המשמש
להגשה אלקטרונית לרשות ,כפי שהוא מופיע ,במועד
ההגשה ,באתר ההגשה;
"מיופה כוח"  -עורך פטנטים כהגדרתו בחוק הפטנטים או
עורך דין;
"תצהיר"  -כהגדרתו בתקנות סדר הדין האזרחי,
התשמ"ד".51984-

בתקנה  3לתקנות העיקריות ,במקום תקנת משנה (ב) יבוא:
"(ב) האגרות לפי תקנות אלה ישולמו על ידי הפקדה בחשבון הרשות המיועד לכך
בבנק הדואר או באמצעות שרת התשלומים הממשלתי; אישור על ביצוע התשלום
יוגש לרשם יחד עם הודעה בעניין שבעדו שולמה האגרה".

( )1בפסקה ( ,)2המילים "בטופס הקבוע"  -יימחקו ובמקום "לסעיף  ")3(28יבוא "לסעיף ;"45
( )2בפסקה ( ,)3במקום "סעיף  ")3(28יבוא "סעיף  ,"45המילים "בטופס הקבוע" -
יימחקו ובמקום "בניגוד לסעיף  "28יבוא "בניגוד לסעיפים  43או ;"44
( )3בפסקה ( ,)4במקום "בהתאם לסעיף  "21יבוא "בהתאם לסעיף  "32ובמקום ""גמר
מועדו של הרישום האחרון"" יבוא ""יום הפקיעה של הרישום המקורי או של חידושו
האחרון"".

__________
1
2
3
4
5
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	.5

במקום תקנה  6לתקנות העיקריות יבוא:
"הגשת מסמכים

החלפת תקנה 6

( .6א) בקשה לרישום סימן מסחר ,בקשה ,הודעה ,מודעה
או מסמך אחר שיש או שמותר להניחם ,לערכם או לתתם
לרשם ,יוגשו בנייר כאמור בתקנה 6א או באתר ההגשה
כאמור בתקנות 6ב עד 6ה.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) ,אדם שהוא אחד מן
המפורטים להלן ,יגיש בקשה לרישום סימן מסחר באתר
ההגשה בלבד:
( )1תאגיד;
( )2בעל תעודה אלקטרונית ,כהגדרתה בחוק חתימה
אלקטרונית ,התשס"א ,62011-שהוא בעל מקצוע
מורשה לפי כל דין ,ושההגשה מתבצעת במסגרת
מקצועו או רישיונו.
(ג) תקנת משנה (ב) תחול אף על בקשה ,הודעה ,מודעה
או מסמך אחר שיש או שמותר להניחם ,לערכם או לתתם
לרשם".

	.6

אחרי תקנה  6לתקנות העיקריות יבוא:
"הגשת מסמכים
בנייר

הוספת תקנות
6א עד 6ה

6א .בקשה לרישום סימן מסחר ,בקשה ,הודעה ,מודעה או
מסמך אחר שיש או שמותר להניחם ,לערכם או לתתם
לרשם ,יהיו -
( )1מודפסים בצבע כהה ובלתי ניתן להימחות;
( )2על גבי גיליונות נייר לבן בגודל ( A4רוחב  21 -ס"מ,
גובה  29.7 -ס"מ);
( )3בעלי שוליים של  5ס"מ לפחות בראש כל גיליון ,של
 3עד  4ס"מ לימינו של גיליון הכתוב עברית או ערבית
ולשמאלו של גיליון הכתוב אנגלית ,ושל  3ס"מ לפחות
בסוף כל שורה;
( )4מודפסים בצדו האחד של הגיליון בלבד.

הגשת מסמכים
באתר ההגשה

6ב( 	.א) בקשה לרישום סימן מסחר תוגש לרשם באמצעות
טופס הגשה אלקטרונית באתר ההגשה.
(ב) בקשה ,הודעה ,מודעה או מסמך אחר שיש או שמותר
להניחם ,לערכם או לתתם לרשם ,יוגשו באתר ההגשה.
(ג) מסמך המוגש כאמור בתקנות משנה (א) ו–(ב) יהיה
חתום בידי מגישו בחתימה אלקטרונית מאושרת.
(ד) תקנות משנה (א) ו–(ג) לא יחולו על בקשות המייעדות
את ישראל ,כהגדרתן בסעיף 56א לפקודה ,המועברות לרשם
באמצעות המשרד הבין–לאומי ,כהגדרתו בסעיף האמור.

__________
6

ס"ח התשס"א ,עמ' .210

קובץ התקנות  ,7298כ' בחשוון התשע"ד24.10.2013 ,

85

(א) הוגש מסמך לרשם באופן אלקטרוני ,יראו אותו כמוגש
במועד שבו נקלט באתר ההגשה ,לפי חיווי שיועבר למגיש
טופס ההגשה האלקטרונית על ידי הצגתו באתר ההגשה.

קליטת המסמך

6ג	.

קישוריות

6ד 	.במסמך המוגש באופן אלקטרוני לרשם ,לא תהיה קישורית
( )Hyper Linkלמידע בתוך המסמך או מחוצה לו ,ואולם
רשאי המגיש לכלול במסמך קישורית לצורך הפניה מתוכן
עניינים ,אם קיים ,לסעיפים רלוונטיים בגוף המסמך או
לצורך הפניה ,אם קיימת ,במלל של המסמך לסעיפים
רלוונטיים בגוף המסמך.

קבצים

6ה 	.מסמך המוגש באתר ההגשה והמכיל מידע טקסטואלי יוכן
באמצעות תוכנה המאפשרת ביצוע חיפוש טקסטואלי בשפה
שבה נכתב המסמך ,כגון בתוכנה המשמשת ליצירת קבצים
בפורמט  )Portable Document Format( PDFטקסטואלי או
בתוכנה המשמשת ליצירת קבצים בפורמט  ;WORDמסמך
המכיל רק מידע שאינו טקסטואלי ,ניתן להגישו גם בפורמט
 PDFשאינו טקסטואלי או בפורמט ".TIFF

(ב) מסמך שהוגש באופן אלקטרוני לא ייקלט ולא ייחשב
כמוגש ,אלא אם כן עבר בהצלחה בדיקת קבלה ברמה
הטכנית; מסמך שלא עבר בהצלחה את בדיקת הקבלה
יידחה בלא קליטתו.
(ג) היה המסמך המוגש באופן אלקטרוני נגוע בנגיף
מחשב או בקוד עוין ,העלול לגרום נזק או שיבוש למחשב
הרשות או לחומר מחשב המצוי במחשב הרשות ,יידחה
המסמך בלא קליטתו.
(ד) במקרה של תקלה זמנית או קבועה באתר ההגשה
במועד האחרון להגשת מסמך ,תאפשר הרשות הגשה
בנייר של מסמך החתום בחתימה ידנית עד לתום יום
העסקים הבא ,והמגיש לא יחויב באגרת הארכה.

החלפת תקנה 8

	.7

במקום תקנה  8לתקנות העיקריות יבוא:
"מסירת כתובת
מלאה

( .8א) המגיש מסמך לרשם יצרף כתובת דואר מלאה למסירת
מסמכים ,הכוללת את שם היישוב ,שם הרחוב ,מספר
הבית ומספר המיקוד ,ולרבות מספרי הטלפון והפקסימילה
באותו מען ,אם ישנם; בהעדר שם לרחוב או מספר לבית -
סימן זיהוי אחר.
(ב) המגיש מסמך לרשם ימסור כתובת דואר אלקטרוני,
אם הוא מעוניין לקבל בדרך זו מהרשם מסמכים ,למעט
תעודת רישום והעתק מאושר שלה; מסמך שנשלח בדואר
אלקטרוני יראוהו כאילו הגיע ליעדו ביום העבודה
הראשון שלאחר משלוח המסמך.
(ג) מסמך שנשלח בדואר מאת הרשם יראוהו כאילו הגיע
ליעדו במועד הרגיל של הגעת דברי דואר ,אם לא הוכח
אחרת".
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	.8

בתקנה  9לתקנות העיקריות -

תיקון תקנה 9

( )1בתקנת משנה (א) ,במקום "הרשאה לפי סעיף 19א" יבוא "רשות לפי סעיף ;"50
( )2במקום תקנת משנה (ב) יבוא:
"(ב) כל עוד תקפה הרשאת מיופה כוח לפי תקנה  ,10יראו את מענו של
מיופה הכוח כמען של אותו אדם לעניין תקנת משנה (א) ,אם לא הודיע הוא או
מיופה כוחו אחרת.
(ג) הוראות תקנה  8יחולו גם על מען מיופה כוח או מען אחר שנמסר".

	.9

בתקנה  10לתקנות העיקריות -

תיקון תקנה 10

( )1בכל מקום ,במקום "סוכן" יבוא "מיופה כוח" ,ושינויי הצורה הדקדוקיים ייעשו
לפי זה;
( )2בתקנת משנה (ג) ,במקום "הוסמכו" יבוא "הורשו" ובמקום "הוסמך" יבוא
"הורשה";
( )3בתקנת משנה (ד) ,אחרי "הודעה מפורשת" יבוא "מן המרשה" ובסופה יבוא "או
לשחרר מיופה כוח מן הייצוג".

	.10

בתקנה  11לתקנות העיקריות ,במקום "וצריכה להיות חתומה ע"י המבקש או סוכנו" תיקון תקנה 11

יבוא "או בטופס הגשה אלקטרונית התואם לו ,וצריכה להיות חתומה בידי המבקש
או מיופה כוחו".

	.11

בתקנה  12לתקנות העיקריות ,בכותרת פסקה ( )3ובגוף הפסקה ,במקום "סוכן" יבוא תיקון תקנה 12

"מיופה כוח".

	.12
 	.13במקום תקנה  15לתקנות העיקריות יבוא:
תקנה  13לתקנות העיקריות  -בטלה.

"בקשה לרישום
סימן מסחרי

	.14
 	.15במקום תקנה  18לתקנות העיקריות יבוא:

	.16

ביטול תקנות  16ו–17
החלפת תקנה 18

 	.18בבקשה לרישום סימן יפרט המבקש את הטובין שביחס
אליהם מתבקש הרישום ,בציון הסוג או הסוגים המתאימים
לכל אחד מהם ,לפי התוספת הרביעית לתקנות אלה".

במקום תקנה  19לתקנות העיקריות יבוא:
"התיאורים צריך
שיניחו את הדעת

החלפת תקנה 15

 	.15בקשה לרישום סימן מסחרי צריך שתכיל את הסימן
המסחרי שרישומו מבוקש ,ואם היה הסימן תלת–ממדי
יצורפו לבקשה ציור או תמונת דמות הסימן באופן שיהיה
ניתן להבחין בדמותו מכל הצדדים ,ויצוין על גבי הטופס
דבר היות הסימן תלת–ממדי; לבקשה לרישום סימן מסחר
שהוא צליל יצורפו התווים המרכיבים את הצליל וקובץ
דיגיטלי המאפשר האזנה לצליל במערכות הרשות".

תקנות  16ו– 17לתקנות העיקריות  -בטלות.

"ציון סוג או סוגים

ביטול תקנה 13

החלפת תקנה 19

 	.19אם אין דעתו של הרשם נוחה מתיאורו החזותי או הצלילי
של סימן רשאי הוא לדרוש במקומו תיאור אחר שיניח את
דעתו בטרם ייגש לדון בבקשה".
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ביטול תקנה 20
תיקון תקנה 21

	.17
 	.18בתקנה  21לתקנות העיקריות ,במקום הסיפה המתחילה ב"ואם ידרוש זאת" יבוא
תקנה  20לתקנות העיקריות  -בטלה.

"לעברית ואת התעתיק של המילה לאותיות לטיניות ,ואם ידרוש זאת יהיו התרגום
והתעתיק חתומים ומאושרים בידי המבקש או מיופה כוחו".
תיקון תקנה 21א

	.19

תיקון תקנה 21ב

	.20

תיקון תקנה 22

	.21

הוספת תקנה 22א

	.22

בתקנה 21א(א) לתקנות העיקריות ,במקום "סעיף 11א" יבוא "סעיף  ,"16במקום "בטופס
הבקשה וימציא לרשם" יבוא "לרשם וימציא לו" ובמקום "לשפה רשמית" יבוא
"לעברית ,לערבית או לאנגלית" ובסופה יבוא "היה סימן המסחר סימן שנרשם בארץ
מוצאו לפי הפרוטוקול ,ניתן להמציא לרשם ,במקום העתק כאמור את מספר הסימן
בפנקס הרישום הבין–לאומי הנוגע לעניין או העתק מאושר של הרישום הבסיסי;
בתקנה זו -
"הפרוטוקול" ו"פנקס הרישום הבין–לאומי"  -כהגדרתם בסעיף 56א לפקודה;
"הרישום הבסיסי"  -כהגדרתו בסעיף 56ד( )7לפקודה".
בתקנה 21ב לתקנות העיקריות -
( )1בכותרת השוליים ,במקום "זכות בכורה" יבוא "דין קדימה";
( )2במקום "בזכות קדימה על פי הוראות סעיף  41או 41א לפקודה" יבוא "בהסתמך
על דין קדימה על פי הוראות סעיף  54או  55לפקודה" ,במקום "במדינה הזרה או
במדינת האיגוד" יבוא "במדינת חוץ או במדינה חברה" ובמקום "לשפה רשמית" יבוא
"לעברית ,לערבית או לאנגלית".
בתקנה  22לתקנות העיקריות -
( )1בתקנת משנה (א) ,במקום "באם" יבוא "אם" ,במקום "תיאור" יבוא "הגדר" ובסופה
יבוא "וכן לערוך בחינה של כשרות הסימן לרישום לפי הוראות הפקודה;".
( )2בתקנת משנה (ב) ,במקום "החיפוש כאמור בתקנת משנה (א) ייערך" יבוא "החיפוש
והבחינה כאמור בתקנת משנה (א) ייערכו" ובמקום "בלשכה" יבוא "ברשות";
( )3בתקנת משנה (ג) ,במקום "לחיפוש על אתר" יבוא "לחיפוש ולבחינה על אתר"
ובמקום "העתק הקבלה" יבוא "תצהיר בדבר העובדות המקימות את הבקשה והעתק
הקבלה".
אחרי תקנה  22לתקנות העיקריות יבוא:
"תיקון בקשה

(א) הרשם רשאי ,לבקשת בעל בקשה לרישום סימן מסחר,
להרשות את תיקון הבקשה באחד או יותר מן התיקונים
שלהלן ,אם התיקון נדרש מטעמים אלה בלבד:
( )1תיקון שמו או מענו של המבקש ,בשל טעות או
שינוי שחלו בהם;
( )2תיקון פרטת הסחורות והשירותים שבבקשה
לצורך הבהרתה או צמצומה ,אך לא לשם הרחבתה;
( )3תיקון טעות או עריכת שינוי בסימן שרישומו
התבקש ,בתנאי שהשינוי או התיקון אינו מחייב
חיפוש ובחינה נוספים ואינו מרחיב את הזכויות
הנובעות מהרישום.
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(ב) לבקשת התיקון יש לצרף אישור על תשלום האגרה
הקבועה בפרט  7בתוספת הראשונה.
(ג) אושר התיקון לאחר פרסום הבקשה לפי סעיף 23
לפקודה ,יפרסם הרשם את דבר התיקון".

	.23

בתקנה  23לתקנות העיקריות ,במקום "משנערך החיפוש" יבוא "משנערכו החיפוש תיקון תקנה 23

והבחינה".

	.24

בתקנה  24לתקנות העיקריות -

תיקון תקנה 24

( )1בתקנת משנה (א) ,אחרי "החיפוש" יבוא "והבחינה";
( )2במקום תקנת משנה (ב) יבוא:
"(ב) לא הגיש המבקש תשובה מנומקת בכתב בתוך שלושה חודשים מתאריך
ההודעה האמורה בתקנת משנה (א) ,יראה הרשם את הבקשה כבטלה לפי סעיף
 22לפקודה וישלח על כך הודעה למבקש; הגיש המבקש תשובה מנומקת בכתב
בתוך המועד שנקבע לכך ,יבחן אותה הרשם ויודיע למבקש אם החליט לקבל
את הבקשה ,אם לחלוטין ואם באותם תנאים ,שינויים ,תיקונים או הגבלות
שהוא יראה לנכון להטיל ,כאמור בתקנה ".23

	.25

בתקנה  25לתקנות העיקריות ,במקום תקנת משנה (א) יבוא:

תיקון תקנה 25

"(א) קיבל הרשם בקשה בכפוף לתנאים ,תיקונים ,שינויים או הגבלות או בכפוף
לרישום הערת ויתור ,והמבקש מתנגד לכך ,יגיש המבקש ,בתוך שלושה חודשים
מתאריך ההודעה על קבלה כאמור ,את השגותיו המנומקות בכתב; הגיש המבקש
השגות מנומקות בכתב בתוך המועד שנקבע לכך ,יבחן אותן הרשם ויודיע למבקש
אם החליט לקבל את הבקשה ,לחלוטין או באותם תנאים ,שינויים ,תיקונים או
הגבלות שהוא יראה לנכון להטיל ,כאמור בתקנה ".23

	.26

בתקנה  26לתקנות העיקריות ,תקנת משנה ( )2תסומן (ד) ולפניה ,במקום תקנת תיקון תקנה 26

משנה ( )1יבוא:
"(א) קיבל המבקש הודעה לפי תקנה (24ב) או תקנה (25א) ,רשאי הוא ,בתוך שלושה
חודשים ,לבקש כי הרשם יערוך דיון בעניין בקשתו לרישום סימן מסחר; הרשם רשאי
לדרוש ממי שביקש להשמיע את טענותיו לפניו כאמור ,להגיש בכתב את סיכום
טענותיו בתוך חודש ימים מיום שנדרש לעשות כן ,והוא אם לא טען המבקש טענות
בכתב באותו עניין קודם לכן או אם נראה לרשם כי יש בכך כדי להביא תועלת בזמן
השמעת הטענות לפניו.
(ב) לא הגיש המבקש את סיכום טענותיו במועד שנדרש ,רואים אותו כאילו ויתר על
בקשתו להשמיע טענות ,והרשם יחליט בבקשה לפי זה.
(ג) החלטתו המנומקת של הרשם לאחר הדיון האמור תימסר למבקש בכתב".

	.27
 	.28במקום תקנה 27א לתקנות העיקריות יבוא:
תקנה  27לתקנות העיקריות  -בטלה.

ביטול תקנה 27
החלפת תקנה 27א

"משך הליכי הבחינה 27א .לא קובלה בקשה בתוך שנתיים ממועד משלוח ההודעה
הראשונה למבקש על החלטת הרשם לפי תקנות (24א)
או (25א) ,יראה הרשם את הבקשה כבטלה וישלח על
כך הודעה למבקש ,זולת אם ביקש המבקש ,בתוך אותה
תקופה ,כי הרשם יערוך דיון בבקשתו".
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מחיקת כותרת

	.29

אחרי תקנה 27א לתקנות העיקריות ,הכותרת "סימני מסחר מיוחדים עפ"י סעיף 10
לפקודה"  -תימחק.

החלפת תקנה 31

	.30

במקום תקנה  31לתקנות העיקריות יבוא:

תיקון תקנה 32

	.31
 	.32בתקנה  33לתקנות העיקריות ,פסקה ( - )2בטלה.
 	.33תקנה  34לתקנות העיקריות  -בטלה.
 	.34בתקנה  36לתקנות העיקריות ,במקום "להיות ערוכה בטופס המתאים כמובא בתוספת

"בירור

תיקון תקנה 33
ביטול תקנה 34
תיקון תקנה 36

 	.31הוראות תקנות  24עד 27א יחולו על בקשות המוגשות לפי
סעיפים  14ו– 15לפקודה ,בשינויים המחויבים".

בתקנה  32לתקנות העיקריות ,במקום "סעיף  "11יבוא "סעיף ."17

השנייה לתקנות אלה ,וצריכה היא לכלול בה" יבוא "לכלול" ובמקום "למודעה זו
צריך לצרף שני העתקים שהרושם יעביר אותו למבקש" יבוא "להודעה האמורה
יצורף העתק שהרשם יעביר למבקש".
תיקון תקנה 37
החלפת מונח
החלפת מונחים

	.35
 	.36בתקנות  37עד  40לתקנות העיקריות ,במקום "במשרד" יבוא "ברשות".
 	.37בתקנות  38עד  40לתקנות העיקריות ,במקום "הצהרה בשבועה" ו"הצהרה"
בתקנה  37לתקנות העיקריות ,המילים "בצורה המתאימה"  -יימחקו.

יבוא "תצהיר" ,ושינויי הצורה הדקדוקיים ייעשו לפי זה.
תיקון תקנה 41
חהלפת תקנה 42

	.38
 	.39במקום תקנה  42לתקנות העיקריות יבוא:

בתקנה  41לתקנות העיקריות ,במקום "משפט" יבוא "הליך".

"מוצגים

 	.42היו מוצגים נספחים לתצהירים שהוגשו בהתנגדות,
יישלחו לצד האחר העתקים או הדפסות ממוצגים אלה;
בשעת הבירור צריך להראות את המוצגים המקוריים,
זולת אם יורה הרשם אחרת".

תיקון תקנה 43

	.40

בתקנה  43לתקנות העיקריות ,במקום "בהצהרה המוגשת" יבוא "בתצהיר המוגשים",
במקום "צריך להמציא" יבוא "רשאי הרשם לדרוש" ובמקום "בשני העתקים" יבוא
"לעברית ,לערבית או לאנגלית".

תיקון תקנה 44

	.41

בתקנה  44לתקנות העיקריות ,במקום "התביעה" יבוא "ההתנגדות" והסיפה החל
במילים "על שני הצדדים"  -תימחק.

הוספת תקנות
44א עד 44ד

	.42

אחרי תקנה  44לתקנות העיקריות יבוא:
"אי–התייצבות
להשמעת טענות

44א .ביום שנקבע לשמיעת טענות הצדדים ינהגו כך:
( )1הודיעו בעלי הדין שלא יתייצבו לדיון ,יחליט
הרשם על פי החומר שלפניו;
( )2לא התייצב אחד מבעלי הדין ישמע הרשם את
בעל הדין האחר ,ובלבד שאם ראה הרשם כי בעל דין
שלא התייצב זנח את עניינו ,ידחה את בקשתו;
( )3היה לרשם יסוד סביר להניח כי לא נמסרה
הודעה לאחד הצדדים או שנמנע ממנו להופיע לפניו
בשל נסיבות מיוחדות ,ידחה את הבירור למועד אחר.
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סדר הטיעון באין
הודאה בעובדות

44ב( 	.א) לא הודה המבקש בעובדות שטען להן המתנגד ,יהיה
סדר הטיעון כזה:
( )1בתום הבאת הראיות זכאי המתנגד לסכם את
טענותיו ,ואחריו זכאי המבקש לסכם את טענותיו,
אלא אם כן הורה הרשם ,מטעמים מיוחדים שיירשמו,
על סדר סיכומים אחר;
( )2היו יותר משני צדדים להליך ,יקבע הרשם את
סדר הסיכומים ביניהם;
( )3הרשם רשאי להרשות לבעל דין שסיכם את
טענותיו תחילה להשיב לסיכומו של בעל דינו.
(ב) הרשם רשאי ,מיוזמתו או לבקשת בעל דין ,להורות
שבעלי הדין יעידו לפניו לפני שיעידו שאר העדים בהליך.

סדר הטיעון כשיש
הודאה בעובדות

44ג 	.מודה המבקש בעובדות שטען להן המתנגד וטוען כי על
פי דין או מחמת עובדות נוספות שטען להן המבקש אין
המתנגד זכאי לסעד המבוקש  -יהיה המבקש הפותח,
וסדר הטיעון יהיה בהיפוך לסדר האמור בתקנה 44ב.

דרך סיכום טענות

44ד( 	.א) סיכום טענות בעלי הדין יהיה בעל פה ,בהקדם
האפשרי לאחר סיום הבאת הראיות; ואולם רשאי הרשם
לצוות שיסכמו את טענותיהם בכתב ,על הפרשה כולה או
על שאלה מסוימת שקבע ,בין נוסף על הסיכום שבעל פה
ובין במקומו.
(ב) בצו כאמור ייקבעו סדר סיכומי הטענות כאמור
בתקנות 44ב ו–44ג ,הן שבעל פה והן שבכתב ,וכל שאר
הדברים הטעונים ,לדעת הרשם ,הסדר בשל הצו.
(ג) ניתן צו כאמור ,יסכם בעל הדין שעליו לסכם ראשון
את טענותיו בתוך פרק זמן שקבע הרשם מיום שקיבל את
פרוטוקול הדיון ,והצד האחר יסכם את טענותיו בתוך פרק
זמן שקבע הרשם מיום שקיבל את סיכומי הצד שכנגד.
(ד) דינו של בעל דין שלא הגיש כתב סיכומיו במועד
הקבוע ,כדין בעל דין שלא התייצב במועד שנקבע לדיון,
זולת אם הורה הרשם הוראה אחרת".

	.43

במקום תקנה  45לתקנות העיקריות יבוא:
"החלטת הרשם

( 	.45א) בתום הדיון ,או לאחר מכן בהקדם ככל האפשר לפי
הנסיבות ,ייתן הרשם את החלטתו ,ואולם רשאי הוא -

החלפת תקנה 45
והוספת תקנות
45א ו–45ב

( )1בכל שלב משלבי הדיון לתת את החלטתו באחת
הבקשות לסעד ,אם נראה לו שאין בהמשך הדיון כדי
לשנות את הממצאים לגבי העובדות המהותיות לעניין
אותה בקשה או לגבי השאלות העומדות להכרעה;
( )2אם ראה לנכון לעשות כן ,לתת החלטת ביניים
שבה יכריע בשאלות שבמחלוקת או לנהוג בבקשה
בכל דרך אחרת.
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(ב) החלטת הרשם תכיל הרצאה תמציתית של העניין
נושא הדיון ,ממצאי הרשם לגבי העובדות המהותיות,
השאלות שעמדו להכרעה ונימוקי ההחלטה.
(ג) החלטת הרשם תהיה בכתב וחתומה בידו.
מסירת ההחלטה
לצדדים

45א 	.ההחלטה תימסר בידי הרשם לצדדים ,ותאריך ההחלטה
יהיה התאריך שבו מסר אותה.

הודעה על ערעור

45ב 	.הוגש ערעור על החלטת הרשם בהליך לפי פרק זה ,יודיע
המערער על כך לרשם בעת הגשת הודעת הערעור לבית
המשפט".

תיקון תקנה 47

	.44

בתקנה  47לתקנות העיקריות ,במקום "שתקנות  25 ,24ו– 27דנות בהן" יבוא "שתקנות
 24ו– 25דנות בהן".

תיקון תקנה 48

	.45

בתקנה  48לתקנות העיקריות -

תיקון תקנה 51

	.46
 	.47בתקנה  )1(52לתקנות העיקריות ,המילים "בטופס הקבוע"  -יימחקו.
 	.48בתקנה  53לתקנות העיקריות ,תקנות משנה ( )1ו–( )2יסומנו (א) ו–(ב) כסדרן ,ובתקנת

( )1תקנת משנה ( )1תסומן (א) ובה ,המילים "ולאחר תשלום האגרה הקבועה"
 יימחקו;( )2תקנת משנה ( )2תסומן (ב) ובה ,במקום "בסעיף  3לפקודה בצירוף פרטים על
מלאכתו ,עסקו ,מקצועו ,משלח ידו של בעל הסימן המסחרי" יבוא "בסעיף  4לפקודה".
תיקון תקנה 52
תיקון תקנה 53

בתקנה  51לתקנות העיקריות ,המילים "בטופס הקבוע"  -יימחקו.

משנה (א) ,בסופה יבוא "ובלבד שהתבקש לעשות כן בתוך שנים עשר חודשים מיום
גמר מועד הרישום האחרון ,כאמור בסעיף  33לפקודה".
תיקון תקנה 54א

	.49

תיקון תקנה 54ג

	.50
 	.51בתקנה  55לתקנות העיקריות ,המילים "בטופס הקבוע"  -יימחקו.
 	.52בתקנה  56לתקנות העיקריות ,במקום "ותיאורו" יבוא "ומספר הזיהוי או פרט אחר

תיקון תקנה 55
תיקון תקנה 56

בתקנה 54א לתקנות העיקריות ,במקום הסיפה המתחילה במילים "של הרשם" יבוא
"של הרשות ,שיהיה נגיש לכלל הציבור בלא תשלום; הפרסום באתר האינטרנט
ייעשה באופן שיבטיח את אמינות המידע המתפרסם כאמור ,את זמינותו ,את יכולת
האחזור שלו והפקת פלט ממנו".
בתקנה 54ג לתקנות העיקריות ,במקום "לשכת הפטנטים" יבוא "הרשות".

שדרש הרשם".
תיקון תקנה 58

	.53

בתקנה  58לתקנות העיקריות ,תקנות משנה ( )1ו–( )2יסומנו (א) ו–(ב) כסדרן ,ובתקנת
משנה (ב) ,במקום "תצורף להודעה זו הצהרה בשבועה בטופס הקבוע" יבוא "יצורף
להודעה זו תצהיר".

מחיקת כותרת
וביטול תקנות 61
עד 63

	.54

אחרי תקנה  60לתקנות העיקריות ,הכותרת "בקשות עפ"י סעיף  )2(19לפקודה" -
תימחק ,ותקנות  61עד  - 63בטלות.

תיקון כותרת

	.55

בכותרת שלפני תקנה 63א לתקנות העיקריות ,במקום "הרשאה" יבוא "רשות".
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	.56

במקום תקנה 63א לתקנות העיקריות יבוא:
"בקשה לרישום
רשות

	.57

החלפת תקנה 63א

63א 	.בקשה לרישום רשות לפי סעיף  51לפקודה תוגש על
ידי בעל הסימן והמבקש להירשם כבעל הרשות ,בצירוף
המסמכים הדרושים כדי ללמד על העניינים המנויים
בסעיף (51א) לפקודה ובצירוף אישור על תשלום האגרה
הקבועה בתוספת הראשונה תמורת כל סימן שבעבורו
נדרש רישום רשות".

בתקנות 63ב63 ,ג63 ,ד ו–63ה לתקנות העיקריות ,במקום "הרשאה" יבוא "רשות" החלפת מונחים

ובמקום "ההרשאה" יבוא "הרשות".

	.58

במקום תקנה 63ו לתקנות העיקריות יבוא:
"בקשה לשינוי
רישום

	.59

החלפת תקנה 63ו

63ו 	.לבקשה לשינוי ברישום רשות או לביטולה יצורפו נימוקים;
מגיש הבקשה ימציא עותק ממנה לבעל הסימן או לבעל
הרשות ,לפי העניין".

בתקנה  64לתקנות העיקריות ,במקום "בעל ההרשאה של סימן מסחרי" יבוא "בעל תיקון תקנה 64

הרשות בסימן מסחרי" והמילים "בטופס הקבוע"  -יימחקו.

	.60

במקום הכותרת שאחרי תקנה  64לתקנות העיקריות ,יבוא "בקשות לפי סעיף  36החלפת כותרת

לפקודה".

	.61

בתקנה  65לתקנות העיקריות ,בכותרת השוליים ובגוף התקנה ,במקום "סעיף 27
לפקודה" יבוא "סעיף  36לפקודה".

תיקון תקנה 65

	.62
 	.63בתקנה  67לתקנות העיקריות ,המילים "למשך חודש אחד"  -יימחקו ,ואחרי "להגיש

תיקון תקנה 66

בתקנה  66לתקנות העיקריות ,במקום "בהצהרה בשבועה" יבוא "בתצהיר".

בכתב" יבוא "בתוך חודש מיום הפרסום".

	.64

הכותרת שאחרי תקנה  67לתקנות העיקריות  -תימחק ,ותקנות  68ו– - 69בטלות.

	.65

במקום הכותרת שאחרי תקנה  69לתקנות העיקריות יבוא "בקשות לפי סעיפים 38
ו– 39לפקודה".

	.66

במקום תקנות  70ו– 71לתקנות העיקריות יבוא:
"בקשה לתיקון או
 	.70בקשה לתיקון הפנקס או למחיקת סימן מסחרי מן הפנקס
מסחרי
להוצאת סימן
תפרט את עניינו של המבקש בסימן ,את העובדות שעליהן
מהפנקס
מתבססת הבקשה ואת התיקון המבוקש ,ותוגש בשני
העתקים; העתק מן הבקשה ישלח הרשם לבעל הרשום.
הליכים נוספים

	.67

תיקון תקנה 67
מחיקת כותרת
וביטול תקנות 69 ,68
החלפת כותרת
החלפת תקנות
 70ו–71

 	.71עם הגשת בקשה כאמור ומשלוח העתק ממנה לבעל
הרשום ,יחולו על סדרי הדין בבקשה הוראות תקנות 37
עד  ,46בשינויים המחויבים".

בתקנה 71א לתקנות העיקריות -

תיקון תקנה 71א

( )1במקום כותרת השוליים יבוא "הליך בהעדר הודעה בתשובה";
( )2בתקנת משנה (א) ,במקום "תוך שלושה חדשים מיום קבלת הבקשה במשרדו של
הרשם" יבוא "בתוך חודשיים מיום קבלת הבקשה ברשות".
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תיקון תקנה 72

	.68

תיקון תקנה 73

	.69
 	.70תקנה  74לתקנות העיקריות  -בטלה.
 	.71בתקנה  75לתקנות העיקריות -

בתקנה  72לתקנות העיקריות -
()1

במקום כותרת השוליים יבוא "הצטרפות צד שלישי";

( )2במקום "עפ"י תקנה  "67יבוא "לפי תקנה  ,"70המילים "בטופס הקבוע"  -יימחקו
ובמקום "להתערב בעניין" יבוא "להצטרף להליך".
ביטול תקנה 74
תיקון תקנה 75

בתקנה  73לתקנות העיקריות ,בסופה יבוא "בתוך המועד שקבע הרשם".

( )1בתקנת משנה ( ,)1הסימון ( - )1יימחק ,במקום "כזאת" יבוא "להשמעת טענות
לפני הרשם" ובמקום "סוכנו" יבוא "מיופה כוחו";
( )2תקנת משנה ( - )2בטלה.
תיקון תקנה 76
תיקון תקנה 78

	.72
 	.73בתקנה  78לתקנות העיקריות -

בתקנה  76לתקנות העיקריות ,במקום "חובה למסור" יבוא "הרשם ימסור".
( )1בתקנת משנה (א) ,המילים "בטופס הקבוע לכך"  -יימחקו;
( )2בתקנת משנה (ב) ,הסיפה ,החל במילים "חיפוש כאמור"  -תימחק.

תיקון תקנה 79

	.74

תיקון תקנה 80

	.75
 	.76בתקנה  81לתקנות העיקריות ,במקום "ציור" יבוא "תיאור".
 	.77במקום תקנה  83לתקנות העיקריות יבוא:

בתקנה  79לתקנות העיקריות -
( )1במקום תקנת משנה ( )1יבוא:
"(א) משרדי הרשות יהיו פתוחים לציבור בימים א' עד ה' בשבוע ,שאינם
ימי פגרה ,ימי מנוחה או ימי שבתון ,או ימים שהודיע עליהם הרשם באתר
האינטרנט ,בין השעות  8.30ו– ;13.30לעניין זה" ,ימי מנוחה"  -כהגדרתם בפקודת
סדרי השלטון והמשפט ,התש"ח;"71948-
( )2תקנת משנה ( )2תסומן (ב) ובה ,במקום "בכל זמן שבו פתוח המשרד" יבוא "בכל
זמן שבו פתוחים משרדי הרשות".

תיקון תקנה 81
החלפת תקנה 83

בתקנה  80לתקנות העיקריות ,במקום "במשרד" יבוא "ברשות".

"ימים שאינם
באים במניין

 	.83כל אימת שהיום האחרון הקבוע על פי הפקודה או על פי
תקנות אלה לעשיית דבר ,יחול ביום שמשרדי הרשות אינם
פתוחים לציבור ,מותר לעשות אותו דבר ביום העבודה
הראשון שלאחר מכן".

תיקון תקנה 84

	.78

בתקנה  84לתקנות העיקריות ,במקום "שלא עפ"י סעיף קטן ( )2לסעיף  "15יבוא "שלא
לפי סעיף ."28

מחיקת כותרת
וביטול תקנות
 86ו–87

	.79

אחרי תקנה  85לתקנות העיקריות ,הכותרת "הצהרות בשבועה"  -תימחק ,ותקנות 86
ו– - 87בטלות.

החלפת כותרת

	.80

במקום הכותרת שאחרי תקנה  87לתקנות העיקריות יבוא "צווי בית משפט".

__________
7
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	.81

בתקנה  88לתקנות העיקריות ,בכותרת השוליים ובגוף התקנה ,במקום "בית דין" יבוא תיקון תקנה 88

"בית משפט" ובמקום "במשרד" יבוא "ברשות".

	.82

בתקנה  89לתקנות העיקריות ,בכותרת השוליים ובגוף התקנה ,במקום "בית דין" יבוא תיקון תקנה 89

"בית משפט" ובמקום "לפרסם ברשומות" יבוא "לפרסם באתר האינטרנט וברשומות".

	.83

בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות בפרט  ,11במקום " 24או  "25יבוא "."26

תיקון התוספת
הראשונה

	.84

בתוספת השנייה לתקנות העיקריות -

תיקון התוספת
השנייה

( )1טפסים ר.ס.מ 2 .עד  4ו–ר.ס.מ 6 .עד  - 26בטלים;
( )2במקום טופס ר.ס.מ 5 .יבוא:

"טופס ר.ס.מ5 .
תעודת רישום
CERTIFICATE OF REGISTRATION

זאת לתעודה כי הפרטים להלן נרשמו
בפנקס סימני המסחר

This is to certify that the following
particulars have been recorded in
the Register of Trade Marks

(הסימן)
מספר סימן
תאריך הגשה
סחורות/שירותים
סוג/סוגים:

סחורות/שירותים שלגביהם נטען דין
קדימה

Trade Mark No.

Application Date
Goods/Services

Class:

Goods/Services for which priority
is claimed

(If only classification code is
(אם צוין קוד הסוג בלבד ,דין הקדימה חל
על כל הסחורות/שירותים הנכללים באותו indicated, priority is claimed for all
goods/services included in that class,
סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/
and specified above under the title
שירותים)
)Goods/Services
מדינה ,תאריך:
סוג:
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Country, Date:
Class:
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Owner:

בעלים (אם הבעלים אינו ישראלי ,מופיע
באנגלית בלבד):

Name:

שם:

Address:

כתובת:

תאריך פרסום

Publication Date

נרשם בפנקס

Entry in Register
(חתימה וחותמת של רשם סימני המסחר)

תעודה זו ,כשהיא מוטבעת בחותם הלשכה ,היא אישור כי הסימן נרשם בפנקס
סימני המסחר
This Certificate when impressed with the seal of the Office certifies that
"the mark has been recorded in the Register of Trade Marks
תחילה

	.85

(א) תחילתן של תקנות אלה ,בכפוף לאמור בתקנות משנה (ב) עד (ד) ,שלושים ימים
מיום פרסומן (להלן  -יום התחילה).
(ב) תחילתה של תקנה (6ג) לתקנות העיקריות ,כנוסחה בתקנה  5לתקנות אלה ,תהיה
ביום ט' בטבת התשע"ה ( 31בדצמבר .)2014
(ג) תחילתה של תקנה 6ב(ב) לתקנות העיקריות ,כנוסחה בתקנה  6לתקנות אלה,
תהיה ביום ט' בטבת התשע"ה ( 31בדצמבר .)2014
(ד) תחילתה של תקנה (8ב) לתקנות העיקריות ,כנוסחה בתקנה  7לתקנות אלה,
תהיה ביום ט' בטבת התשע"ה ( 31בדצמבר .)2014

תחולה

	.86

(א) תקנות  25 ,)2(24עד  30 ,28ו– 83יחולו על בקשות לרישום סימן מסחר שיוגשו החל
ביום התחילה.
(ב) תקנות  41עד  43יחולו על הודעות התנגדות שיוגשו החל ביום התחילה.
(ג) תקנות  65ו– 66יחולו על בקשות לתיקון הפנקס או למחיקת סימן מסחר מהפנקס
שיוגשו החל ביום התחילה.

כ"ט בחשוון התשע"ד ( 3באוקטובר )2013
(חמ )3-1129

צ י פ י לב ני
שרת המשפטים

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (חוף השרון ,תיקון),
התשע"ד2013-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו– 2לפקודת המועצות המקומיות ,1אני מצווה לאמור:
תיקון פרט (כו)
בתוספת הראשונה

	.1

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,התשי"ח,21958-
בפרט (כו) -

__________
1
2
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( )1בהגדרה "מפה" ,אחרי "ביום כ"ח בתמוז התשס"ט ( 20ביולי  ")2009יבוא "וכפי
שתוקנה בתשריט הערוך בקנה מידה  1:10,000והחתום ביד שר הפנים ביום ו' באלול
התשע"ג ( 12באוגוסט ;")2013
( )2במקום השטח המתואר לצד היישוב "געש" יבוא:
"גושים  - 7995 ,7711 ,7699בשלמותם;
גוש  - 7692חלקות  4עד  27 ,6עד  55 ,49 ,47 ,44 ,43 ,33וחלק מחלקות 57 ,56 ,34
כמסומן במפה;
גוש  - 7693חלקות  27 ,25 ,24 ,22וחלק מחלקה  26כמסומן במפה;
גוש  - 7697חלקה ;5
גוש  - 7700חלקות  42 ,21 ,19עד  44וחלק מחלקות  46 ,41 ,38 ,35כמסומן במפה;
גוש  - 7701חלק מחלקה  48כמסומן במפה;
גוש  - 7703חלקות ;32 ,31
גוש  - 7706פרט לחלקה ;91
גוש  - 7710פרט לחלקות  54 ,53כמסומן במפה";
( )3במקום השטח המתואר לצד היישוב "שפיים" יבוא:
"גושים  - 8932 ,8931 ,7695 ,6681בשלמותם;
גוש  - 6680חלקה ;361
גוש  - 7666חלקות ;80 ,77 ,73 ,70
גוש  - 7692חלק מחלקה  34כמסומן במפה;
גוש  - 7693חלקה ;14
גוש  - 7697פרט לחלקה ;5
גוש  - 7706חלקה ;91
גוש  - 8012חלק מחלקה  15כמסומן במפה;
גוש  - 8921חלק מחלקה  2כמסומן במפה;
גוש  - 8933חלקות  9 ,2וחלק מחלקות  10 ,6 ,5כמסומן במפה;
גוש  - 8934חלק מחלקות  4 ,3כמסומן במפה;
גוש  - 8935חלקות  4 ,1עד  15 ,11 ,7וחלק מחלקות  8 ,2עד  12 ,10עד 16 ,14
כמסומן במפה;
גוש  - 8936פרט לחלק מחלקות  26 ,17 ,14כמסומן במפה".
ו' באלול התשע"ג ( 12באוגוסט )2013
(חמ )3-136

גדעון סער
שר הפנים
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צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (רמת נגב ,תיקון),
התשע"ד2013-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו– 2לפקודת המועצות המקומיות ,1אני מצווה לאמור:
תיקון פרט (מו)
בתוספת הראשונה

	.1

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,התשי"ח,21958-
בפרט (מו) -
( )1בהגדרה "מפה" ,אחרי המילים "והחתום ביד שר הפנים ביום ב' באב התשס"ט
( 23ביולי  ")2009יבוא "וכפי שתוקנה בתשריט הערוך בקנה מידה  1:10,000והחתום
ביד שר הפנים ביום ז' בתשרי התשע"ד ( 11בספטמבר ;")2013
( )2מתחת לשם היישוב "אשלים" בטור א' והשטח המתואר לצדו בטור ב' יבוא:
"באר מילכה גוש  - 39007חלק מחלקות  3 ,2כמסומן במפה";
( )3בשטח המתואר מתחת לקו -
במקום "גוש  - 39007חלקות  6 ,5 ,3 ,1וחלק מחלקות  4 ,2כמסומן במפה" יבוא
"גוש  - 39007חלקות  6 ,5 ,1וחלק מחלקות  2עד  4כמסומן במפה".

ז' בתשרי התשע"ד ( 11בספטמבר )2013
(חמ )3-136

גדעון סער
שר הפנים
__________
1
2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .256
ק"ת התשי"ח ,עמ'  ;1256התשע"ג ,עמ' .149
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