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בסעיף  58לחוק העיקרי ,במקום "ברשומות" יבוא "כאמור בסעיף 166א".
בסעיף  60לחוק העיקרי ,במקום "ברשומות" יבוא "כאמור בסעיף 166א".
בסעיף  61לחוק העיקרי ,המילה "ברשומות"  -תימחק.
בסעיף 64ג(ה) לחוק העיקרי ,במקום "ברשומות" יבוא "כאמור בסעיף 166א".
בסעיף 64ה לחוק העיקרי ,במקום "ברשומות" יבוא "כאמור בסעיף 166א".
בסעיף 64טז לחוק העיקרי ,ברישה ,במקום "ברשומות" יבוא "כאמור בסעיף 166א".
בסעיף  66לחוק העיקרי ,במקום "ברשומות" יבוא "כאמור בסעיף 166א".
()1

בסעיף (73ב) לחוק העיקרי ,במקום "ברשומות" יבוא "כאמור בסעיף 166א".

()2

בסעיף (73ז) לחוק העיקרי ,במקום "ברשומות" יבוא "כאמור בסעיף 166א".

דברי הסבר
חוק הפטנטים ,התשכ"ז( 1967-להלן  -החוק),
כללי
קובע כי יש לפרסם ברשומות שורה של הודעות
ובקשות ,וביניהן בקשות פטנט שהוגשו ובקשות פטנט
שקובלו .במשך השנים התפרסמו הודעות ובקשות אלה
במסגרת יומן הפטנטים והמדגמים .הצורך בהדפסת יומן
הפטנטים והמדגמים המכיל מספר גדול של פרסומים
מורכבים ,דורש עבודה מאומצת וממושכת וגורם לעיכובים
בפרסום .עיכובים אלה מקשים ,בין השאר ,על ניהול הליך
ההתנגדות הקבוע בחוק ,התלוי במועד פרסום בקשות
פטנט שקובלו.
מטרת החוק המוצע לאפשר את פרסום יומן הפטנטים
והמדגמים באתר האינטרנט של רשם הפטנטים במקום
ב"רשומות" ,ובכך לצמצם את העיכובים בפרסום ולשפר
את זמינות המידע הכלול ביומן ,לציבור .הפרסום במדיה
אלקטרונית ,במקום ברשומות ,במקרה הנדון ,מוצדק בשל
המאפיינים הייחודיים שלו :הקהל המקצועי והמצומצם
יחסית הנזקק לו ,וההיקף החריג של ההודעות והבקשות
הטעונות פרסום לפי החוק .החשיבות של הבאת היומן
לידיעת הציבור ,מעבר לעדכון שוטף ,היא לעניין המועד
הקובע להגשת התנגדות למתן פטנט או בקשה להחזרת
תוקף פטנט .תכלית זו של פרסום היומן תישמר גם על
ידי פרסום במדיה אלקטרונית ,שכן המועד הקובע הוא
מועד הפרסום ,ולא המועד המצוין בפרסום כתאריך קיבול
הבקשה או כתאריך ביטול תוקף הפטנט.
1

מוצע ,אם כן ,להחליף את הפרסום ברשומות בפרסום
מקוון ,שייעשה באתר האינטרנט של רשם הפטנטים ,וזאת
תוך שמירה על מהימנות המידע המתפרסם ועל זמינותו
לציבור הרלוונטי .בפועל ,יופסק פרסומו המודפס של
יומן הפטנטים והמדגמים והוא יפורסם בשלמותו באתר
האינטרנט.
יודגש כי התיקון המוצע אינו משנה את אופן ניהולו
של פנקס הפטנטים ,אשר בו רשומות אמצאות בעלות
חזקת כשרות לפטנט ,וזהות בעלי הזכויות בהן .כמו כן ,לא
מוצע לשנות את הוראות החוק הנוגעות לפרסומים אחרים
שנקבע כי ייעשו ברשומות ,כגון :רשימת המוסדות שהוכרו
על ידי הרשם כרשות הפקדה בין–לאומית לפי סעיף 12
לחוק; רשימת המדינות לעניין דין קדימה ,לפי סעיף (17ג)()1
לחוק; רשימת המוסדות שאיתם התקשרה הלשכה לפי
סעיף  )5(18לחוק; פירוט האגרות שנקבעו באמנה הבין–
לאומית בדבר שיתוף פעולה בענייני פטנטים ,לפי סעיף
48ב(ב) לחוק; ועונשי משמעת כנגד עורכי פטנטים על פי
החלטת ועדת המשמעת לפי סעיף (152ג) לחוק.
סעיפים מוצע ,כאמור לעיל ,להחליף את חובת הפרסום
 1עד  11ברשומות לפרסום מקוון באתר האינטרנט של
רשם הפטנטים ,בעבור סוגי הפרסומים שלהלן,
ו–13
הנכללים כיום ביומן הפטנטים והמדגמים:
בקשות פטנט שהוגשו (סעיף  1להצעה); בקשות פטנט
שקובלו (סעיף  2להצעה); הודעה על פקיעת תוקף פטנט

ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;148התשס"ו ,עמ' .195
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166א".סעיף 124
"כאמור בסעיף תיקון
תיקון סעיף
166א".
בסעיףיבוא
"ברשומות"
במקום"כאמור
"ברשומות" יבוא
לחוק העיקרי,
במקום
(124א)
העיקרי,
לחוקבסעיף
בסעיף
(124 124א).11
.11
אחרי166א
הוספת סעיף
יבוא:לחוק העיקרי יבוא:
סעיף 166
העיקרי
אחרי
.12לחוק
סעיף 166
.12
"פרסום בקשות
והודעות באתר
האינטרנט של
הרשם

הוספת סעיף 166א

64 ,60 ,58 ,26ג64 ,ה,
64ה,
64ג,16,
סעיפים
,60 ,58
,26לפי
ובקשות
סעיפים ,16
הודעות
ובקשות לפי
בקשותהודעות166א( .א)
"פרסום(א)
166א.
והודעות באתר
האינטרנט של הרשם,
הרשם,
באתר
יפורסמושל
האינטרנט
באתר,170
,124 ,73
יפורסמו
64טז,66 ,
של ,170 ,124 ,73 ,66
64טז,
האינטרנט
תשלום; הפרסום באתר
בלא באתר
הפרסום
הציבור
תשלום;
בלאלכלל
הציבורנגיש
הרשם שיהיה נגיש לכללשיהיה
המידעזמינותו של המידע
שיבטיח את
זמינותו של
אתבאופן
ייעשה
שיבטיח
האינטרנט
האינטרנט ייעשה באופן
פלט שלו והפקת פלט
האחזור
והפקת
יכולת
האחזוראתשלו
יכולתכאמור,
המתפרסם
המתפרסם כאמור ,את
ממנו.
ממנו.
קטן (א) יועמדו לעיון
לעיון
בסעיף
יועמדו
כאמור
קטן (א)
ובקשות
בסעיף
הודעות
ובקשות כאמור
(ב)
(ב) הודעות
שיקבע שר המשפטים.
המשפטים.
הרשם ,באופן
שיקבע שר
במשרדי
באופן
הציבור
הציבור במשרדי הרשם,
(ג)

המשפטים רשאי לקבוע -
שרלקבוע -
שר המשפטים(ג)רשאי
וההודעותהבקשות וההודעות
אופן פרסום
הבקשות
פרסום לעניין
( )1הוראות לעניין()1אופןהוראות
דרכי פרסום נוספות;
נוספות;
פרסוםלקבוע
דרכי(א) ,וכן
לקבוע קטן
לפי סעיף
לפי סעיף קטן (א) ,וכן
ומשך הזמן לשמירת
לשמירת
הזמןהאופן
לעניין
ומשך
הוראות
לעניין האופן
()2
( )2הוראות
(א) ".לפי סעיף קטן (א)".
וההודעות
סעיף קטן
הבקשות
הבקשות וההודעות לפי

166א".סעיף 170
"כאמור בסעיף תיקון
תיקון סעיף
166א".
בסעיףיבוא
"ברשומות"
במקום"כאמור
"ברשומות" יבוא
לחוק העיקרי,
במקום
(170ב)
העיקרי,
לחוקבסעיף
בסעיף
(170 170ב).13
.13
תחילה ותשריר
תחילה ותשריר
התחילה);
(להלן  -יום
התחילה);
יום )2009
בינואר
(להלן -
התשס"ט (1
בינואר )2009
( 1בטבת
התשס"ט ה'
חוק זה ביום
בטבת
תחילתוה'של
חוק זה ביום
תחילתו של 	.14
	.14
 170 ,124 ,73 ,66לחוק
לחוק
64טז,
64ה170,
64ג,124,
,73 ,66
64טז,60 ,
64ה,58 ,26,
64ג,16 ,
בסעיפים
,60 ,58
כאמור
ובקשות,26 ,16
בסעיפים
הודעות
הודעות ובקשות כאמור
התחילה עד יום פרסומו
פרסומו
שמיום
עד יום
בתקופה
התחילה
הרשם
שמיום
בתקופה של
האינטרנט
הרשם
שלבאתר
שפורסמו
האינטרנט
העיקרי,
העיקרי ,שפורסמו באתר
האמורים כנוסחם בחוק זה.
הסעיפים בחוק זה.
האמורים כנוסחם
פורסמו לפי
הסעיפים
לפי כאילו
פורסמואותן
זה ,יראו
כאילו
אותן חוק
של חוק זה ,יראו של

דברי הסבר
(סעיף  3להצעה); בקשות להחזרת תוקף פטנט (סעיף 4
להצעה ,וכן סעיף  5להצעה המתייחס לאותו פרסום);
בקשות למתן צו הארכה (סעיף  6להצעה); הודעות על כוונת
הרשם לתת צו הארכה ועל תקופת תוקפו (סעיף  7להצעה);
הודעות שונות לעניין צווי הארכה (סעיף  8להצעה); תיקון
פטנט (סעיף  9להצעה); בקשות למחיקת או לביטול פטנט
והודעות על מחיקתו או ביטולו (סעיף  10להצעה); בקשות
לרישיון כפייה לפי סעיף (124א) לחוק (סעיף  11להצעה)
ובקשות לתיקון טעות (סעיף  13להצעה).
סעיף  12מוצע להוסיף לחוק את סעיף 166א הקובע כי
הודעות ובקשות לפי סעיפים ,60 ,58 ,26 ,16
64ג64 ,ה64 ,טז 170 ,124 ,73 ,66 ,לחוק ,יפורסמו באתר
האינטרנט של רשם הפטנטים באופן שיהיה נגיש לכלל
הציבור בלא תשלום ,וכי הפרסום ייעשה באופן שיבטיח
את זמינות המידע המתפרסם ,את יכולת האחזור שלו
והפקת פלט ממנו .עוד מוצע כי ההודעות והבקשות
האמורות יועמדו לעיון הציבור במשרדי הרשם ,באופן
שיקבע שר המשפטים.
כמו כן ,מוצע כי שר המשפטים יהיה רשאי לקבוע
הוראות לעניין אופן פרסום הבקשות וההודעות באינטרנט
כאמור ,לעניין אופן השמירה של הפרסומים האמורים ,ובכלל
זה אבטחת המידע המועלה לאתר האינטרנט וגיבוי המידע,
ולעניין משך הזמן שיש לשמור את הפרסומים האמורים.
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בנוסף ,מוצע כי שר המשפטים יהיה רשאי לקבוע דרכי
פרסום נוספות אשר יחליפו את הפרסום המודפס ,מלבד
הפרסום באתר האינטרנט ,כגון פרסום על גבי תקליטורים
או על גבי אמצעי אחסון אחרים .באופן זה יהיה ניתן לעדכן
את אמצעי הפרסום בהתאם לאפשרויות הטכנולוגיות
הזמינות באותה עת ,ובלי שהדבר יפגע באפשרות שימור
המידע למשך הזמן שיידרש.
סעיף  14מוצע לקבוע כי תחילתו של התיקון המוצע
תהיה ביום ה' בטבת התשס"ט ( 1בינואר )2009
(להלן  -יום התחילה)  -הוא המועד שבו החל רשם
הפטנטים ,למעשה ,בפרסום יומן הפטנטים והמדגמים
באתר האינטרנט שלו וברשימת תפוצה אלקטרונית בלבד
(ר' חוזר רשם הפטנטים מ.נ ,67 .שפורסם ביום י"ב בכסלו
התשס"ט ( 9בדצמבר  .))2008מטרת השינוי היתה לצמצם
את העיכובים בפרסום ,ולשפר את זמינות המידע הכלול
ביומן לציבור המשתמשים בו ,אשר רובו ככולו משתמש
באינטרנט ובמקורות מידע אלקטרוניים כמקור המידע
העיקרי והשוטף שלו.
כמו כן מוצע לקבוע ,למען הסר ספק ,כי ההודעות
והבקשות לפי החוק שפורסמו באתר האינטרנט של הרשם
בתקופה שמיום התחילה עד יום פרסומו של החוק המוצע,
יראו אותן כאילו פורסמו לפי הוראות התיקון המוצע.
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