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  כ"ג תמוז תשע"א , 2011יולי  25  תאריך:

  נוסח להערות הציבור עדכון:

  מדיניות מתן אורכות בבקשה לפטנט

  
  

  חיקוקים רלוונטיים:

  "); חוקה, (להלן: "1967 –לחוק הפטנטים, התשכ"ז  164, א21, 21 ,20סעיפים  

 –לתקנות הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות), תשכ"ח  53, 43, 42, 41, 36 ,31, 30 תקנות

  "). התקנות, (להלן: "1968

  

  הוראות החוזר:

מתן קובעות כי על מבקש הפטנט לתקן ליקויים בצורת הבקשה תוך שלושה חודשים מיום  31- ו 30תקנות  .1

הארכה שתינתן לתיקון ליקויים בצורת לחוק, רשאי הרשם להאריך מועד זה.  164ההודעה. לפי סעיף 

 .הבקשה מוגבלת לשישה חודשים

 

לחוק תוך ארבעה חודשים  18לתקנות קובעת כי על מבקש הפטנט להשיב על דרישה לפי סעיף  36תקנה  .2

הארכה שתינתן למתן לחוק, רשאי הרשם להאריך מועד זה.  164מיום שנדרש לעשות כן. לפי סעיף 

 .מוגבלת לשישה חודשים 36ה לפי תקנה ובתש

  

 דלקמן:בתנאים , ")להשהיה הבקש" בקשות לארכה בטרם בחינה (להלן:ניתן להגיש  .3

ובטרם משלוח הודעה  36הבקשה להשהיה הוגשה לאחר מתן תשובת המבקש לפי תקנה  )1(

 ; 41ראשונה על ליקויים בהתאם לתקנה 

  תקופת ההשהיה המבוקשת עולה על שבעה חודשים; )2(

 הבקשה להשהיה נתמכת בנימוקים מפורטים. )3(

ובמקרים  ,לטה בבקשה להשהיה תועבר למבקשהרשם או מי שמינה יכריעו בבקשה להשהיה כאמור. הח

  עם תשלום האגרה.הארכה תחל דרישה לתשלום אגרה.  בהם נענתה הבקשה בחיוב תצורף

  

בתוך  43או  41לתקנות, קובעת כי על מבקש הפטנט להשיב להודעה על ליקויים לפי תקנה  42תקנה  .4

 להאריך מועד זה. לחוק, רשאי הרשם 164ארבעה חודשים מיום מתן ההודעה. לפי סעיף 

תהיה,  43- ו 42מדיניות מתן הארכות לעניין תקנות משך בחינת בקשות לפטנט,  לייעל ולקצר אתעל מנת 

 כדלקמן:

 ;לא יינתנו יותר משישה חדשי ארכה בגין כל הודעה על ליקוייםא. 

  חודשים. 15סך כל תקופות הארכה במהלך בחינת הבקשה, לא יעלה על ב. 
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אשר הוחל על בקשות שהודעה ראשונה  4.3.2010מיום  82כאמור נקבעה כבר בחוזר רשם מ.נ.  יוער כי מדיניות

 אפליהבכך נוצרה  ").התאריך הקובע(להלן: " 21.3.2010לתקנות נשלחה החל  מיום  41על ליקויים לפי תקנה 

חוזר זה קובע,  זה.לבין הבקשות שבחינתן החלה לפני תאריך לאחר התאריך הקובע בין בקשות שבחינתן החלה 

 41בין היתר, הוראות לעניין תחולת המדיניות הנוכחית גם על בקשות שהודעה ראשונה על ליקויים לפי תקנה 

 לתקנות נשלחה לפני התאריך הקובע.

 

 פות הבאות:ולא יבואו בחשבון התקלעיל, (ב) 4האמורים בסעיף החודשים  15במניין מובהר ש .5

 דמת);ו(דחיית בחינה בשל בקשה ק(ב) לתקנות 39לפי תקנה דחיות  .א

 תבקשלהגשת ניתנות ה. לחוק) 8(ארכה לאחר העלאת השגה לפי סעיף  62חוזר מ.נ. ארכות לפי  .ב

 .בקשה ההורהבחינת הלגבי החלוקה ולא 

 

סירוב מועד תבוא בחשבון התקופה שחלפה מ (ב) לעיל,4האמורים בסעיף החודשים  15במניין  .6

יובהר, כי אם ניצל  סירוב.בדבר הלדיון מחדש  א לחוק21לפי סעיף  הגשת בקשהמועד הבקשה ועד 

 המבקש את מלוא הארכות, לא יינתנו ארכות נוספות לאחר החזרת הבקשה לבחינה.

 

 כדלקמן:) 10לפני סירוב הבקשה (פ.ק.  ההודערשות הפטנטים תשלח למבקש  .7

  

 (א);43-ו 41ממועד משלוח ההודעה על ליקויים לפי תקנות בחלוף תשעה חודשים  .א

 (ב);4החודשים הנזכרים בסעיף  15חודשי ארכה מתוך  14לאחר שנוצלו  .ב

בחלוף שלושה חודשים ממועד משלוח הודעה על הודעה לאחר שנוצלו  מלוא האורכות, תישלח  .ג

 (א).43ליקויים  לפי תקנה 

 

ולכל  חודשיםתוך שלושה  52לתקנות קובעת כי על מבקש פטנט לשלם אגרה בהתאם לתקנה  53תקנה  .8

לחוק, רשאי  164. לפי סעיף 53המאוחר תוך חודש ימים לאחר ההודעה הנוספת הנדונה בסיפת תקנה 

מוגבלת לשישה  52רה בהתאם לתקנה תשלום האגהארכה שתינתן ל. ים אלההרשם להאריך מועד

 .חודשים
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  :ותחילה תחולה

 .1.10.2011-תחילת חוזר זה ב .1

  

יחולו הוראות החוזר על  ,בקשות שבחינתן החלה אחרי התאריך הקובע. כןהוראות חוזר זה יחולו על  .2

בקשות שבחינתן החלה לפני התאריך הקובע באופן הבא: בחישוב משך הארכות שניתן לקבל לצורך 

מתן תשובה להודעה על ליקויים בהתאם להוראות חוזר זה, יילקחו בחשבון הארכות שניתנו למבקש 

   תחילת חוזר זה.מיום 

  

    .מועד תחילת חוזר זהלא יבוטלו ארכות והשהיות שניתנו עד מובהר שלמען הסר ספק,  .3

 

 .82וחוזר מ.נ.  72, חוזר מ.נ. 59חוזרי הרשם הבאים מבוטלים: חוזר מ.נ.  .4

  

 מבוטלת. 12.12.2006-הודעת רשות הפטנטים מ .5

  

  


