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 871%99%2011%004048: סימוכי�

הודעה די�ה%עורכי הפטנטי� ועורכי, ציבור המבקשי�: אל

 ראש רשות הפטנטי�, אסא קלינג: מאת

ה: הנדו� עדכו���PCTהגשה אלקטרונית במחלקת

ז.1 אלא א� נאמרו, 2011באוקטובר3ו היא בהמש* ובנוס( על ההודעה מיו� הודעה

ההוראות, למע� הסר ספק.הוראותיה תקפות וה� ממשיכות לחול, בהודעה זו אחרת

באוקטובר3עומדות בעינ� כאמור בהודעה מיו�PCT-EASYלהגשה באמצעות תוכנת 

2011.

בינלאומיתההגשת בקש

יישו� האמנה בדבר שיתו( פעולה(תקנות הפטנטי�ק( של לתו וכניסת� נוכח פרסומ�.2

(בענייני פטנטי� , 2011באוקטובר3מהודעת הרשות מיו� בשינויו,%2011ב"תשע,)תיקו�)

כלמבקש המגיש בקשה בינלאומית -PCTבאמצעות תוכנת משרד מקבל רשות הפטנטי�

SAFE,אינו חייב,פיזיתאלקטרונית על גבי מדיה, המאפשרת הגשה אלקטרונית מלאה

.להגיש עותק של הבקשה בנייר

התק� שאינו.יש לוודא את תקינות התק� המדיה הפיזי בטר� הגשת הבקשה לרשות.3

.לא יקנה תארי* הגשה בינלאומיתקי� שאינו מאפשר צפייה במסמכי� שעל גביו 

בכורהמסמכי הגשת

,)הגשה אלקטרונית מלאה(PCT-SAFEמבקש שהגיש בקשה בינלאומית באמצעות.4

במדיה אלקטרונית, מלבד מסמכי בכורה ישראלי�, להגיש את מסמכי הבכורהמחויב

.פיזית

ה.5 רשאיPCT-EASY%מבקש שהגיש את הבקשה הבינלאומית בנייר או באמצעות תוכנת

.לעשותמומל.וכ*, להגיש את מסמכי הבכורה על גבי מדיה אלקטרונית פיזית
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המבקש בקשה בינלאומי.6 כי, דורש די� קדימה מבקשה ישראלית קודמתת רשאי לבקש

.ותעביר� למשרד הבינלאומי את מסמכי הבכורהתנפיק עבורו הרשות 

ה.7 לרשות הציבור בכל שאלה ותסייע למבקשי� בהטמעת, כתמיד, עומדתPCT%מחלקת

. השינויי� ככל שתידרש

זו 2011בדצמבר26מיו� התקנות.8 .מצורפות להודעה

ב הב כ ,ר

 אסא קלינג
 ראש רשות הפטנטי�
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צו הפטנטים )תיקון מס' 9( )דחייה של תחילת החוק(, התשע"ב-2011

	- )להלן	 התשע"ב-12011	 	,)9 מס'	 )תיקון	 הפטנטים	 לחוק	 	6 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
החוק(,	אני	מצווה	לאמור:

מועד	תחילתו	של	החוק	יידחה	ליום	ט'	בניסן	התשע"ב	)1	באפריל	2012(� 	�1

ט"ז	בכסלו	התשע"ב	)12	בדצמבר	2011(
נאמן יעקב	 	 	 )חמ	3-4396(

שר	המשפטים 	 	
__________

ס"ח	התשע"ב,	עמ'	54� 	1

תקנות הפטנטים )יישום האמנה בדבר שיתוף פעולה בענייני פטנטים( )תיקון(, 
התשע"ב-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	194)8(	לחוק	הפטנטים,	התשכ"ז-11967,	ובאישור	ועדת	החוקה	 	
חוק	ומשפט	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

במקום	תקנה	2	לתקנות	הפטנטים	)יישום	האמנה	בדבר	שיתוף	פעולה	בענייני	פטנטים(,	 	�1
התשנ"ו-21996	)להלן	—	התקנות	העיקריות(,	יבוא:

"הגשת	בקשה	
בין–לאומית

	בקשה	בין–לאומית	)להלן	—	בקשה(	תהיה	ערוכה	בשפה	2� )א(
האנגלית	ותוגש	ללשכה	כמשרד	מקבל	באחת	הדרכים	האלה:

שנקבע	 ובאופן	 אחד	 בעותק	 	,A4 בגודל	 נייר	 	על	 )1(
באמנה;

כפי	 מחשב,	 חומר	 לאחסון	 המשמש	 התקן	 גבי	 	על	 )2(
שיורה	הרשם;	לעניין	זה,	"חומר	מחשב"	—	כהגדרתו	בחוק	

המחשבים,	התשנ"ה-31995;

לפי	 הרשם	 שיורה	 באופן	 האינטרנט,	 	באמצעות	 )3(
עומד	 האמור	 ההגשה	 אופן	 כי	 ששוכנע	 לאחר	 האמנה,	
אופן	 המשפטים;	 משרד	 של	 המידע	 אבטחת	 בדרישות	
ההגשה	שנקבע	יפורסם	לידיעת	הציבור	באתר	האינטרנט	

של	הרשם�

או	 	בקשה	תכלול	עתירה,	תיאור	האמצאה,	תביעה	אחת	 )ב(
יותר,	שרטוטים	לפי	הצורך	ותקציר�"

אחרי	תקנה	2	לתקנות	העיקריות	יבוא: 	�2

"דרישת	דין	קדימה	
בהגשת	בקשה	

בין–לאומית

בין–לאומית	ללשכה	כמשרד	מקבל,	הדורש	2א� 	מגיש	בקשה	 )א(
מי	 או	 הוא	 עליה,	 הגיש	 שכבר	 אמצאה	 בסיס	 על	 קדימה	 דין	
שקדם	לו	בזכות	בעלות,	בקשת	פטנט	בישראל	או	במדינה	חברה	
בקשה	 	— זו	 )בתקנה	 בין–לאומית	 בקשה	 עליה	 שהוגשה	 או	
הקדימה	 דין	 דרישת	 את	 ללשכה	 יגיש	 האמנה,	 לפי	 קודמת(,	

בתוך	16	חודשים	מתאריך	הגשת	הבקשה	הקודמת�
__________

ס"ח	התשכ"ז,	עמ'	148;	התשנ"ה,	עמ'	402� 	1
ק"ת	התשנ"ו,	עמ'	948;	התשס"ב,	עמ'	1326� 	2

ס"ח	התשנ"ה,	עמ'	366� 	3

דחייה	של	תחילת	
החוק

תיקון	תקנה	2

הוספת	תקנה	2א
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המבקש	 יגיש	 קודמת,	 בקשה	 בסיס	 על	 קדימה	 דין	 	נדרש	 )ב(
הקודמת,	 הבקשה	 העתק	 את	 הבין–לאומי	 למשרד	 או	 ללשכה	

כמפורט	להלן:

	הוגשה	הבקשה	הבין–לאומית	כאמור	בתקנה	2)א()1(	 )1(
—	יצורף	העתק	מאושר	של	הבקשה	הקודמת,	במקור	בלבד,	

או	עותק	אלקטרוני	של	ההעתק	המאושר	שלה;

	הוגשה	הבקשה	הבין–לאומית	כאמור	בתקנות	2)א()2(	 )2(
או	2)א()3(	—	יצורף	עותק	אלקטרוני	של	ההעתק	המאושר	

של	הבקשה	הקודמת�

הקודמת	 הבקשה	 היתה	 )ב(,	 קטן	 בסעיף	 האמור	 אף	 	על	 )ג(
בקשת	פטנט	שהוגשה	בישראל,	רשאי	המבקש	לבקש	כי	הלשכה	
תעביר	למשרד	הבין–לאומי	את	ההעתק	המאושר	של	הבקשה	

הקודמת�"

תקנה	7)ה(	לתקנות	העיקריות	-	תימחק� 	�3

י"ט	בכסלו	התשע"ב	)15	בדצמבר	2011(
נאמן יעקב	 	 	 )חמ	3-2526(

שר	המשפטים 	 	

 צו שירות המילואים )מטרות הקריאה לשירות מילואים( )מס' 2(,
התשע"ב—2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	6)4(	לחוק	שירות	המילואים,	התשס"ח—12008,	לאחר	ששוכנעתי	 	
כי	אין	חלופה	סבירה	אחרת	לשם	השגת	המטרות	שלהלן,	אלא	אם	כן	ייקרא	חייל	מילואים	

לשירות	מילואים,	ובאישור	ועדת	החוץ	והביטחון	של	הכנסת,	אני	מצווה	לאמור:

ניתן	לקרוא	לחייל	מילואים	לשירות	מילואים	לשם	השגת	המטרות	האלה:	 	�1
	שמירה	על	תפקודו	התקין	של	הצבא	על	ידי	שימוש	בידע	צבאי	ייחודי	שנרכש	 )1(
במהלך	השירות	הצבאי	בעת	שירות	בתפקידים	ובמקצועות	שבהם	נדרש	ידע	כאמור;

	ליווי	וטיפול	בנפגעי	צבא	הגנה	לישראל	)להלן	-	צה"ל(,	בנעדריו	ובחלליו	ובבני	 )2(
משפחותיהם;

	ביקורת	ביחידות	צה"ל	ובמיתקניו; )3(

	מתן	שירותי	רפואה	וטיפול	רפואי	בחיילים,	למעט	בתפקיד	חובש; )4(

	איתור,	מיון,	גיוס,	סיווג	והערכה	של	כוח	אדם; )5(

	הדרכה	וחינוך; )6(

	החזרת	יחידה	לכשירות	לאחר	פעילות	מבצעית	או	אימון; )7(

	ליווי	של	משרתי	קבע	על	ידי	מינהל	הפרישה	באגף	כוח	אדם	בצה"ל; )8(

	השתתפות	בימי	הוקרה,	בטקסים	ובאירועי	זיכרון,	באישור	ראש	ענף	תכנון	כוח	 )9(
אדם	מילואים	באגף	כוח	אדם	בצה"ל;

	מתן	שירות	במסגרת	המערכת	המשפטית	בצה"ל; )10(

תיקון	תקנה	7

מטרות	קריאה	
לשירות	מילואים

__________
ס"ח	התשס"ח,	עמ'	502� 	1


