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קובץ התקנות 9305, כ"ד בניסן התשפ"א, 6.4.2021  2882

תקנות סימני המסחר )תיקון מס' 2(, התשפ"א-2021
בתוקף סמכותי לפי סעיף 71 לפקודת סימני מסחר ]נוסח חדש[, התשל"ב-11972, אני 

מתקין תקנות אלה:

בתקנות סימני המסחר, 21940 )להלן - התקנות העיקריות(, בתקנה 2 -   .1
אחרי ההגדרה "הגשה בנייר" יבוא:  )1(

באמצעי  שימוש  תוך  גבוהה,  ודאות  ברמת  הזדהות   - אלקטרונית"  ""הזדהות 
אלקטרוני;";

ההגדרה "תעודה אלקטרונית" - תימחק.  )2(

בתקנה 6 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה )ב(, במקום פסקה )2( יבוא:   .2
או  מקצועו  במסגרת  מתבצעת  שההגשה  דין,  כל  לפי  מורשה  מקצוע  ")2( בעל 

רישיונו."

"הזדהות  יבוא  אלקטרונית"  "תעודה  במקום  העיקריות,  לתקנות  6ב)ג(  בתקנה   .3
אלקטרונית".

תחילתן של תקנות אלה ביום י' באב התשפ"א )19 ביולי 2021( )להלן - יום התחילה(,   .4
והן יחולו על כל המסמכים שנדרשת הזדהות בעת הגשתם לפי התקנות העיקריות, 

המוגשים לרשות מיום התחילה ואילך.

י"ב בניסן התשפ"א )25 במרס 2021(
)חמ 3-1129-ת1(

ץ נ ג ן  י מ ני ב  
ממלא מקום שר המשפטים  

תקנות העיצובים )תיקון מס' 3(, התשפ"א-2021
בתוקף סמכותי לפי סעיף 112 לחוק העיצובים, התשע"ז-12017, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות העיצובים, התשע"ט-22019  )להלן - התקנות העיקריות(, בתקנה 1 -    .1
אחרי ההגדרה "הגשה בנייר" יבוא:  )1(

באמצעי  שימוש  תוך  גבוהה,  ודאות  ברמת  הזדהות   - אלקטרונית"  ""הזדהות 
אלקטרוני;";

ההגדרה "תעודה אלקטרונית מאושרת" - תימחק.  )2(

בתקנה 5 לתקנות העיקריות, בכל מקום, במקום "תעודה אלקטרונית מאושרת" יבוא   .2
"הזדהות אלקטרונית".

תחילתן של תקנות אלה ביום י' באב התשפ"א )19 ביולי 2021( )להלן - יום התחילה(,   .3
והן יחולו על כל המסמכים שנדרשת הזדהות בעת הגשתם לפי התקנות העיקריות, 

המוגשים לרשות מיום התחילה ואילך.

י"ב בניסן התשפ"א )25 במרס 2021(
)חמ 3-5716(

ץ נ ג ן  י מ ני ב  
ממלא מקום שר המשפטים  

תיקון תקנה 2 

תיקון תקנה 6 

תיקון תקנה 6ב 

תחילה ותחולה  

תיקון תקנה 1 

תיקון תקנה 5  

תחילה ותחולה  

1  ס"ח התשע"ז, עמ' 1176.

2  ק"ת התשע"ט, עמ' 1848; התשפ"א, עמ' 2246.

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 26, עמ' 511; ס"ח התשס"ז, עמ' 150.

2  ע"ר 1940, תוס' 2, עמ' 192; ק"ת התשפ"א, עמ' 1268.
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תקנות המדגמים )תיקון מס' 3(, התשפ"א-2021
בתוקף סמכותי לפי סעיף 56 לפקודת הפטנטים והמדגמים1, ובאישור שר המשפטים, 

אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות המדגמים2  )להלן - התקנות העיקריות(, בתקנה 2 -  .1
אחרי ההגדרה "הגשה בנייר" יבוא:  )1(

באמצעי  שימוש  תוך  גבוהה,  ודאות  ברמת  הזדהות   - אלקטרונית"  ""הזדהות 
אלקטרוני;";

ההגדרה "תעודה אלקטרונית" - תימחק.  )2(

"הזדהות  יבוא  אלקטרונית"  "תעודה  במקום  העיקריות,  לתקנות  7ב)א(  בתקנה   .2
אלקטרונית".

תחילתן של תקנות אלה ביום י' באב התשפ"א )19 ביולי 2021( )להלן - יום התחילה(,   .3
והן יחולו על כל המסמכים שנדרשת הזדהות בעת הגשתם לפי התקנות העיקריות, 

המוגשים לרשות מיום התחילה ואילך.

ט' בניסן התשפ"א )22 במרס 2021(
)חמ 3-375-ת1(

ן ו ל א ר  י פ ו א  
רשם הפטנטים והמדגמים  

1  חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1653.

2  חוקי א"י, כרך ג', עמ' 1957; ק"ת התשפ"א, עמ' 2632.

תיקון תקנה 2 

תיקון תקנה 7ב 

תחילה ותחולה 
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