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  א"תמוז תשע' י , 2011יולי  12  :תאריך

  )0( :עדכון

שעות קבלת קהל והגשת מסמכים לרשות 

  הפטנטים

  
  

  :חיקוקים רלוונטיים

  ;1940, לתקנות סימני המסחר 79-ו 7ות תקנ

  ;לפקודת הפטנטים והמדגמים 40סעיף 

  ;לתקנות המדגמים 14תקנה 

  ;1967 –ז "התשכ, לחוק הפטנטים) ד(164סעיף 

  .1968 –ח "התשכ, )מסמכים ואגרות, דין יסדר, נוהלי הלשכה(לתקנות הפטנטים  14-ו 2ות תקנ

  

  :הוראות החוזר

  

שאינם ערבי חג או מועד בין ', ה-'יהיו בימים א רשות הפטנטיםשעות קבלת הקהל והעיון במסמכים ב.1

. 13:30 – 8:30השעות 

  

 לא ניתן. בכל יום עבודה של המשרד 24:00ועד השעה  6:30ניתן להגיש דואר לרשות הפטנטים מן השעה .2

ערבי חגים וחגים וכן ימים , שבת, בכלל זה ימי שישי, להגיש כל מסמך למשרדנו בימים בהם המשרד סגור

. עליהם תבוא הודעה מתאימה לציבור

  

כן ניתן להניח . 1הדואר יונח בתיבת הדואר הכללית בבניין רשות הפטנטים ליד עמדת השומר בקומה .3

המעטפה תוחתם . הנושאות את שמות מחלקות הרשות, 1ליד עמדת השומר בקומה יבות דואר בת

.הנושאת את יום ההגשההמוצבת בעמדה " נתקבל"בחותמת 

  

.לעיל לא יטופל 3-ו 2דואר שיוגש שלא בהתאם לאמור בסעיפים .4

  

היום האחרון של התקופה הקבועה לעשיית דבר בלשכה או בפני הרשם או להגשת מסמך לרשות ר שאכ.5

תשומת לבכם מופנית  .חל ביום שאינו יום עבודה תסתיים התקופה ביום העבודה הראשון שלאחר מכן

 הישראלי עלהמקבל למשרד  PCTבדבר קביעת מועד ההגשה של בקשות  4.10.2010להודעת הרשם מיום 

.28.7.2010מיום על פי החלטתו רד הפטנטים האמריקאי ידי מש
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  :ותחילה תחולה

  .12.7.2011, יום פרסומומחוזר זה תחולת 

   38. ג.מ, 33. ג.מ , )30.8.1998-מ,ומידע בקשר לפטנטים ובקשות פטנטים ,שעות קבלת קהל( 4. ג.חוזרי רשם מ

  .מבוטלים בזאת 46. נ.מ-ו

  

  :נספחים

  .4.10.2010הודעת הרשם מיום 
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  2010אוקטובר  04 
  א"ו תשרי תשע"כ 

  עורכי הדין ועורכי הפטנטים, ציבור המבקשים: אל
  ראש רשות הפטנטים, מאיר נועם: מאת

  

  למשרד הישראלי PCTהודעה לציבור בדבר קביעת מועד ההגשה של בקשות : הנדון

  

 PCTלגבי בקשת  28.7.2010מיום  החלטת משרד הפטנטים האמריקאייתנה לאחרונה נ.1

ההחלטה לעיונכם לאחר שנמחקו הפרטים המזהים לבקשת בעל  ב"מצ .וגשה בישראלשה

.הבקשה

הוגשה  PCT-דין קדימה אם בקשת האין המשרד האמריקאי מכיר ב, על פי ההחלטה.2

וזאת גם אם ההגשה , קדימההחודשים מתאריך דין  12תום למשרד המקבל לאחר 

  .בהם המשרד המקבל היה סגור ,חגים ומועדים, נעשתה בשל ימי מנוחה" באיחור"

 35(לחוק הפטנטים האמריקאי  363-ו  (e)119פיםהחלטה זו נתקבלה בהסתמך על סעי.3

U.S.C. 119(e) ,35 U.S.C. 363 (  לאמנת ה 8וסעיף-PCT.

  

. בכל יום עבודה של המשרד 24:00ניתן להגיש דואר למשרדנו עד השעה כי , נבקש להבהיר.4

, שבת, בכלל זה ימי שישי, להגיש כל מסמך למשרדנו בימים בהם המשרד סגור לא ניתן

 .ערבי חגים וחגים וכן ימים עליהם תבוא הודעה מתאימה לציבור

  

  
  

  ,בברכה
  
  

  ,ר מאיר נועם"ד
  ,ראש רשות הפטנטים

  המדגמים, רשם הפטנטים
  וסימני המסחר

  

  














