רשומות

קובץ התקנות
9570

ט' באלול התשפ"א

 17באוגוסט 2021
עמוד

תקנות הפטנטים (נוהלי הרשות ,סדרי דין ,מסמכים ואגרות) (תיקון) ,התשפ"א3980 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 2021-
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א) (תיקון מס'  ,)2התשפ"א3980 ¸ ¸ ¸2021-
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תקנות הפטנטים (נוהלי הרשות ,סדרי דין ,מסמכים ואגרות) (תיקון),
התשפ"א2021-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  194לחוק הפטנטים ,התשכ"ז ,11967-ובאישור ועדת החוקה
חוק ומשפט של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 1

.1

תיקון תקנה 11ב

.2

בתקנה 11ב(א) לתקנות העיקריות ,במקום "תעודה אלקטרונית" יבוא "הזדהות
אלקטרונית".

תחילה ותחולה

.3

תחילתן של תקנות אלה חודש מיום פרסומן (להלן  -יום התחילה) ,והן יחולו על כל
בקשה ,הודעה או מסמך אחר שנדרשת הזדהות בעת הגשתם לפי התקנות העיקריות,
המוגשים לרשות מיום התחילה ואילך.

בתקנות הפטנטים (נוהלי הרשות ,סדרי דין ,מסמכים ואגרות) ,התשכ"ח1968-
(להלן  -התקנות העיקריות) ,בתקנה - 1

2

( )1אחרי ההגדרה "הגשה בנייר" יבוא:
""הזדהות אלקטרונית"  -הזדהות ברמת ודאות גבוהה ,תוך שימוש באמצעי
אלקטרוני שהוא אחד מאלה:
( )1אמצעי זיהוי אלקטרוני הכולל אימות רב–גורמים ,ובו שני פרטי אימות
לפחות; לעניין זה" ,פרט אימות"  -פרט ייחודי שנועד לאמת זהות;
( )2אמצעי זיהוי אלקטרוני אישי אחר שאישר השר ,שההזדהות
באמצעותו היא ברמת ודאות שלא תפחת מרמת הוודאות כאמור
בפסקה ( ;)1הודעה על אישור אמצעי זיהוי אלקטרוני כאמור תפורסם
בידי השר ברשומות ,ורשימת אמצעי הזיהוי האלקטרוניים תפורסם באתר
האינטרנט של הרשות;";
( )2ההגדרה "תעודה אלקטרונית"  -תימחק.

ד' באלול התשפ"א ( 12באוגוסט )2021
(חמ -3-884ת)1

גדעון סער
שר המשפטים
ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;148התשע"ב ,עמ' .54
ק"ת התשכ"ח ,עמ'  ;1104התשע"ז ,עמ' .41

1
2

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א)
(תיקון מס'  ,)2התשפ"א2021-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים (5ב)( ,ב( ,)1ו)( ,י)( )2ו– 59לחוק התקשורת (בזק ושידורים),
התשמ"ב( 11982-להלן  -החוק) ,ובהסכמת שר האוצר ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 3

.1

1
2

בתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א),
התשע"ה( 22014-להלן  -התקנות העיקריות) ,בתקנה  ,3אחרי תקנת משנה (א) יבוא:

ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;218התשע"ט ,עמ' .250
ק"ת התשע"ה ,עמ'  ;226התשפ"א ,עמ' .1970
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"(א )1התשלום המרבי שחברת "בזק" רשאית לדרוש ממפ"א ומבעל רישיון מפ"א
תשתית בעד שירות גישה לתשתית פסיבית שהיא נותנת לפי הוראות סעיף (5י) לחוק,
יחושב על פי רכיב התשלום לפי אות ההיכר "פ" כשהוא מוכפל לפי יחידות המדידה
המפורטות בלוח א' שבתוספת הראשונה;".

.2

בתקנה 3א לתקנות העיקריות ,אחרי תקנת משנה (א) יבוא:

תיקון תקנה 3א

"(א )1התשלום המרבי שהוט רשאית לדרוש ממפ"א ומבעל רישיון מפ"א תשתית
בעד שירות גישה לתשתית פסיבית שהיא נותנת לפי הוראות סעיף (5י) לחוק ,יחושב
על פי רכיב התשלום לפי אות ההיכר "פ" כשהוא מוכפל לפי יחידות המדידה
המפורטות בתוספת השנייה;".
ז' באלול התשפ"א ( 15באוגוסט )2021
(חמ -3-4928ת)1

יועז הנדל
שר התקשורת
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