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 ' אב, תשע"אא, 400/אוגוסט,  0  תאריך:

 4 עדכון:

 בקשות להארכת תקופת הגנה של פטנטים

 
 

 חיקוקים רלוונטיים:

 "(; חוקה, )להלן: "1967 –לחוק הפטנטים, התשכ"ז  1פרק ד', סימן ב'

 –"ח נ(, תשסדרי דין בבקשה לצו, בהתנגדות לצו ובבקשה לביטול –הארכת תקופת הגנה הפטנטים ) תקנות

 "(.התקנות, )להלן: "1998

 

 הוראות החוזר:

בחינת בקשות למתן צו הארכת תקופת תוקף ותור אופן אשר לנוכח פניות מן הציבור ב מפורסםחוזר זה  .1

 "(.הארכה צובקשות לפטנט )להלן: "

 

 .שהארכתו מתבקשת יפטנט הבסיסהפקיעת תוקף קבע על פי מועד  בקשות לצו הארכה יבחינת  תור .2

לגבי פטנט לצו הארכה קודם לבקשה  תיבחןקרוב יותר, הינו לגבי פטנט שמועד פקיעתו  בקשה ,היינוד

יפורסם לעיון הציבור הממתינות לבחינה יותר. דו"ח הבקשות למתן צו הארכה  מאוחרשמועד פקיעתו 

 .1באתר האינטרנט של רשות הפטנטים

 
זאת, בשים  .שנעשה הדבר עד היוםלחוק, כפי  1מובהר כי הרשות תמשיך לבחון בקשות בהתאם לסימן ב' .3

 –(, תשס"ו 7ללשון חוק הפטנטים )תיקון מספר  הכיום לא הותאמ הנוסחתקנות כל 2תקנה לב לכך ש

לתקנות,  2בקשה לצו הארכה תוגש בהתאם לאמור בתקנה לפיכך,  . 3.1.2006-אשר נכנס לתוקף ב 2006

 דלקמן:כ

צווי נתבקשו יפרט המבקש את כל המדינות המוכרות בהן לתקנות ( 5)א()2במקום האמור בתקנה  .א

מועד פקיעתו  , של ההארכה תאריכי תחילתה וסיומה אתיפרט תנה הארכה כאמור יאם נוהארכה 

 .מספרו של פטנט הייחוסו

( יפרט המבקש את התאריך שבו נתקבל הרישוי המוקדם ביותר באחת 6)א()2במקום האמור בתקנה  .ב

 ת שם המדינה שניתן בה הרישוי כאמור;מן המדינות המוכרות וא

ספחים( לתקופת ההארכה נ( יצרף המבקש אישור הארכה )ללא ה2)ב()2במקום האמור בתקנה  .ג

 .הקצרה מבין תקופות ההארכה שניתנו לפטנט ייחוס במדינות המוכרות

                                                 
 , תחת קטגוריית "חפש מידע".םבדף מחלקת הפטנטי 1
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( יצרף המבקש העתק מאושר של מסמך הרישוי המוקדם ביותר שניתן 3)ב()2במקום האמור בתקנה  .ד

 .המדינות המוכרותן אחת מב

 
בתורה וזאת ם שבקשתם לצו הארכה תלויה ועומדת למבקשיהרשות תפנה בדרישה מתאימה מובהר כי  .4

 לעיל. 2בהתאם לסדר הדברים האמור בסעיף 

 
 

 :ותחילה תחולה

 .01.08.2011 פרסומו,  מיום זה חוזר תחולת

 מבוטל בזאת. 7.12.2000חוזר רשם מיוחד מיום 


