
 

 

  

  
  *2012–ב"התשע, )10' מס תיקון (הפטנטים חוק

  
, )3)(א(10בסעיף , ) החוק העיקרי–להלן  (1 1967–ז"התשכ, הפטנטיםבחוק  .1 10תיקון סעיף 

 ".במדינה החברה"יבוא " במדינת האיגוד"במקום 

למעט אגרה בעד "יבוא " ותכלול"במקום , לחוק העיקרי) א(11בסעיף  .2 11תיקון סעיף 

כמו כן יוגש ללשכה עותק של " ובסופו יבוא, ";הבקשה תכלול; פרסום

; כפי שיורה הרשם, הבקשה על גבי התקן המשמש לאחסון חומר מחשב

 .".2 1995–ה"התשנ,  כהגדרתו בחוק המחשבים–" חומר מחשב", לעניין זה

את שם "יבוא " את שם המבקש"במקום , לחוק העיקרי) א(16בסעיף  .3 16תיקון סעיף 

 ".מספר הבקשהאת , המבקש

 : לחוק העיקרי יבוא16אחרי סעיף  .4 א16הוספת סעיף 

  פרסום הודעה"  

בדבר פתיחת תיקי 

בקשות לעיון 

 הציבור

כאמור , הרשם יפרסם הודעה באינטרנט  )א( .א16

סמוך ככל האפשר לאחר המועד , א166בסעיף 

ובה רשימה של בקשות שכל המסמכים , הקובע

לעיון הציבור באופן הנוגעים להן יהיו פתוחים 

 –בסעיף זה (ממועד הפרסום ואילך , מקוון

ואולם לא יפרסם הרשם בהודעה ; )ההודעה

  –כאמור 

סורבה או בוטלה לפני שבקשה   )1(       

 ; המועד הקובע

בקשה שדבר קיבולה פורסם לפי   )2(       

 . לפני המועד הקובע26סעיף 

ההודעה , )א(על אף האמור בסעיף קטן   )ב(      

לאומית כהגדרתה - לעניין בקשה שהיא בקשה בין

מהמועד שבו  ימים 45תפורסם בתוך , א48בסעיף 

 .ד48קיים המבקש את הוראות סעיף 

                                                   
ה "כמיום , 597 –הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה ; )2012 ביולי 9 (ב"ט בתמוז התשע"י התקבל בכנסת ביום *

 .1250' עמ, )2011 ביוני 27(א "בסיוון התשע
 .54' עמ, ב"התשע; 148' עמ, ז"ח התשכ" ס1
 .366' עמ, ה"ח התשנ" ס2
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 18 –" המועד הקובע", לעניין סעיף זה  )ג(      

ולעניין , חודשים מיום הגשת הבקשה ללשכה

 חודשים 18 –בקשה שנדרש לגביה דין קדימה 

קשה הקודמת כמשמעותה בסעיף מתאריך הב

 חודשים מתאריך הבקשה הקודמת 18או , )א(10

לפי , )ב(10מוקדמת ביותר כאמור בסעיף ה

 ." העניין

  – לחוק העיקרי 18בסעיף  .5 18תיקון סעיף 

ולשם כך רשאי "הסיפה החל במילים ,  ובו,)"א"(האמור בו יסומן   )1(  

 ; תימחק–" הוא

 : יבוא) א(אחרי סעיף קטן   )2(  

  –) א(קיום הוראות סעיף קטן לשם   )ב"(   

המסמכים את להמציא לו ידרוש הבוחן מהמבקש   )1(    

ורשאי הוא לדרוש , )2(-ו) 1)(א(המפורטים בסעיף קטן 

מהמבקש להמציא לו את המסמכים המפורטים בסעיף קטן 

 ;)4(-ו) 3)(א(

וט הבקשה להעביר את פיררשאי הבוחן לדרוש מהמבקש   )2(    

 ;)5)(א(לשם חיפוש כאמור בסעיף קטן 

להשתמש במסמכים המפורטים בסעיף קטן רשאי הבוחן   )3(    

אף אם הומצאו לו על ידי אדם אחר שאינו , )4(עד ) 1)(א(

אף אם לא היו ידועים ) 2)(א(ולעניין סעיף קטן , המבקש

מסמכים כאמור יוגשו על ידי אדם שאינו המבקש אם ; למבקש

חלפו חודשיים מיום מענה המבקש לדרישה לפי פסקה טרם 

)1(". 

 )".5)(א(18סעיף "יבוא )" 5(18סעיף "במקום , ב לחוק העיקרי18בסעיף  .6 ב18תיקון סעיף 

לפי סעיף "ובסופו יבוא , "א16"יבוא " 26"במקום ,  לחוק העיקרי19בסעיף  .7 19תיקון סעיף 

 או 26קשה הקודמת לפי סעיף  עד לאחר פרסום הב–א או לבקשת המבקש 16

 .".עד לדחיית הבקשה הקודמת

 : לחוק העיקרי יבוא19אחרי סעיף  .8 א19הוספת סעיף 
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מבקש שיש לו נימוקים סבירים לכך רשאי   )א( .א19 הקדמת בחינה"  

בצירוף תצהיר , להגיש לרשם בקשה מנומקת

יראו ; אתר-לבחינת הבקשה על, לתמיכה בעובדות

 : כנימוק סביר,ין היתרב, כל אחד מאלה

גילו המתקדם או מצבו הרפואי של   )1(       

 ;המבקש

הודעה של הרשם בדבר אפשרות   )2(       

להקדים את הבחינה בשל בחינת בקשה 

מקבילה בתנאים ובמדינות שעליהם הודיע 

 ; הרשם

 אחר התחיל לנצל את אדם  )3(       

האמצאה הנתבעת בתביעה של בקשת 

או ,  מבקש הפטנטו שלא רשותלל, הפטנט

 ;חשש שהוא יעשה כןשיש ביסוס ל

חלוף הזמן מאז הוגשה הבקשה   )4(       

 או מיום כניסתה לשלב 15לרשות לפי סעיף 

י  ארוך באופן בלתד 48הלאומי לפי סעיף 

באופן משמעותי ארוך  ובכלל זה, סביר

 הבחינהמועד שחלף עד לתחילת ה לעומת

 ; סוגשל בקשות אחרות מאותו

 ;טובת הציבור  )5(       

 נסיבות מיוחדות המצדיקות יש  )6(       

 .זאת

הגיש מבקש בקשה לארכה או להשהיה   )ב(      

 –אתר - שביקש לבחון עלהפטנטבבחינת בקשת 

, תוחזר בקשת הפטנט לבחינה לפי הסדר הרגיל

היא  כי ,לעניין ארכה, מצא הרשםכן אלא אם 

או לבא כוחו אין נדרשת מסיבות שלמבקש 

 .שליטה עליהן או יכולת למנוע אותן

אינו קשור עם , שאינו המבקשאדם   )ג(      

 רשאי להגיש לרשם ,המבקש ואינו פועל מטעמו

, בצירוף תצהיר לתמיכה בעובדות, בקשה מנומקת

 לפי סעיף פורסמהאתר של בקשה ש- לבחינה על

 :בהתקיים אחד מאלה, א16
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בקשת בחינת חשש כי יש ביסוס ל  )1(       

מגיש גרום לתלפי סדר ההגשה הפטנט 

, אתר לפי סעיף קטן זה-הבקשה לבחינה על

 פיתוח או ותדחל, העוסק בתחום האמצאה

 בבקשת נתבעייצור של מוצר או תהליך ה

 ;הפטנט

חלוף הזמן מאז הוגשה הבקשה   )2(       

 או מיום כניסתה לשלב 15לרשות לפי סעיף 

ארוך באופן בלתי ד 48 הלאומי לפי סעיף

 ארוך באופן משמעותי ובכלל זה, סביר

 הבחינהמועד שחלף עד לתחילת לעומת ה

 ;של בקשות אחרות מאותו סוג

 ;טובת הציבור  )3(       

נסיבות מיוחדות המצדיקות יש   )4(       

 .זאת

תוגש ) ג(או ) א(בקשה כאמור בסעיף קטן   )ד(      

, אם נקבעה, עהללשכה בצירוף האגרה שנקב

ותכלול את שם מגיש הבקשה ומען למסירת 

 .מסמכים בישראל

 הרשם כי התקיימו התנאים האמורים מצא  )ה(      

תיערך הבחינה סמוך ככל , )ג(או ) א(קטן בסעיף 

בכפוף , האפשר למועד הגשתה של הבקשה לבחינה

אם , לתשלום האגרה שנקבעה בעד בחינה כאמור

-ה הבקשה בקשה ביןובלבד שאם הית, נקבעה

לא תחל הבחינה ,  לשלב הלאומילאומית שנכנסה

 חודשים מיום הגשת הבקשה או 30בטרם חלפו 

, אם התבקש דין קדימה, הבקשה הקודמתממועד 

בחינת הבקשה תבוצע במהירות ; לפי המוקדם

 .האפשרית
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, 164ובסעיף ) ב(על אף האמור בסעיף קטן   )ו(      

 לגביה בקשה לפי בבחינת בקשת פטנט שהוגשה

לא תינתן למבקש אפשרות , )ג(סעיף קטן 

אלא אם כן , ולא יינתנו ארכות, להשהיית הבחינה

מצא הרשם שהארכה נדרשת מסיבות שלמבקש 

או לבא כוחו אין שליטה עליהן או יכולת למנוע 

 .אותן

,  בסעיף זהקובלה בקשה שנבחנה כאמור  )ז(      

,  ובפנקס26יף דבר בחינתה בפרסום לפי סעיצוין 

וכן יצוינו תאריך עריכת הבחינה ותאריך ומספר 

, על פי הסיווג הנהוג ברשות, הבקשה מאותו סוג

 לפני הבחינה המוקדמת לפי סעיף שנבחנה בתכוף

 .זה

אין בהוראת סעיף זה לגרוע מסמכות   )ח(      

 ".19 סעיףהרשם או בוחן לפי 

 .  תימחק–) 5(פסקה , ילחוק העיקר) ב(26בסעיף  .9 26תיקון סעיף 

 .  בטל–  לחוק העיקרי27סעיף  .10 27 סעיף ביטול

לעניין הגשת ) 3)(ב(18"יבוא " בסעיפים"אחרי , לחוק העיקרי) א(164בסעיף  .11 164תיקון סעיף 

 ",מסמכים על ידי אדם שאינו המבקש

ובמקום )" 5)(א(18 "יבוא)" 1)(א(18"במקום , לחוק העיקרי) א(165בסעיף  .12 165תיקון סעיף 

לפי , 26א או לפי סעיף 16לגביה הודעה לפי סעיף "יבוא " 26לפי סעיף "

 ".המוקדם

לגביה הודעה לפי "יבוא " 26לפי סעיף "במקום , לחוק העיקרי) א(168בסעיף  .13 168תיקון סעיף 

 ".לפי המוקדם, 26א או לפי סעיף 16סעיף 

לפי , 26 או א16סעיף "יבוא " 26סעיף "במקום , יקרי לחוק הע176בסעיף  .14 176תיקון סעיף 

 ".המוקדם

יבוא " בית המשפט"במקום הסיפה החל במילים ,  לחוק העיקרי179בסעיף  .15 179תיקון סעיף 

 –בית המשפט "
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להעניק פיצויים בעד ניצול אמצאה שנעשה לאחר יום הפרסום   )1(   

פיצויים כאמור יהיו ; 26א ולפני יום הפרסום לפי סעיף 16לפי סעיף 

בגובה תמלוגים סבירים שהמפר היה חייב בתשלומם אילו היה ניתן לו 

, ואולם; רישיון לנצל את האמצאה בהיקף שבו נעשה הניצול כאמור

אלא אם כן מצא בית , לא יינתנו פיצויים בעד ניצול אמצאה כאמור

  ובתנאי שהאמצאהמהווה הפרה של הפטנט כפי שניתןהמשפט כי הוא 

הנתבעת בפטנט זהה מבחינה מהותית לאמצאה שנתבעה בבקשה 

 ;א16שפורסמה לפי סעיף 

להעניק סעד על הפרה שנעשתה לאחר יום הפרסום לפי סעיף   )2(   

26".. 

תחולה , תחילה

 והוראות מעבר
שישה ,  לחוק זה8כנוסחו בסעיף , א לחוק העיקרי19תחילתו של סעיף   )א( .16

 . חוק זהחודשים מיום פרסומו של

יחולו גם על בקשות פטנט שהוגשו וטרם קובלו לפני  הוראות חוק זה  )ב(  

ואולם לעניין בקשות כאמור , ) יום התחילה–להלן ( של חוק זה פרסומויום 

לאומיות - ולעניין בקשות ביןלפני יום התחילהחלף המועד הקובע לגביהן ש

חלף ,  לחוק זה4יף כנוסחו בסע, )ב(א16שמועד הפרסום לגביהן לפי סעיף 

באינטרנט את ההודעה כאמור הפטנטים יפרסם רשם , לפני יום התחילה

 12- מלא יאוחראך ,  החל מחודש מיום התחילהא לחוק העיקרי166בסעיף 

 בקשות בכל 4,500-ובלבד שלא יפורסמו יותר מ, יום התחילהמחודשים 

 ,חוק העיקריל) ג(א16 כהגדרתו בסעיף –" המועד הקובע", זהבסעיף ; חודש

 . לחוק זה4כנוסחו בסעיף 

  

  

  נתניהו בנימין 

 הממשלה ראש
  נאמן יעקב 

 משפטיםה שר
  

 
    

 
  פרס שמעון

 המדינה נשיא
  ריבלין ראובן 

 הכנסת ראש יושב
 

  


