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תקנות הפטנטים )הארכת תקופת הגנה - סדרי דין בבקשה לצו, בהתנגדות 
לצו ובבקשה לביטול( )תיקון(, התשע"ח-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 64ה, 64יג, 64טו ו–194)2(, )9(, )11(, )12( ו–)13( לחוק הפטנטים, 
התשכ"ז-11967, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, 

ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה: 

לצו  בהתנגדות  לצו,  בבקשה  דין  סדרי   - הגנה  תקופת  )הארכת  הפטנטים  בתקנות   .1
במקום  בפתיח,  העיקריות(,  התקנות   - )להלן  התשנ"ח-31998  לביטול(,  ובבקשה 

"194)2(, )11( ו–)13(" יבוא "194)2(, )9(, )11(, )12(, ו–)13(".

בתקנה 1 לתקנות העיקריות -  .2
במקום ההגדרה ""חומר", "פטנט בסיסי", "תכשיר רפואי"" יבוא:  )1(

"הפטנט  מוכרת",  "מדינה  מוכרת",  אירופית  "מדינה  "חומר",  שיווק",  ""היתר 
"תכשיר  "רישוי",  ייחוס",  פטנט  להארכת  "צו  ייחוס",  "פטנט  הבסיסי", 

רפואי"  - כהגדרתם בסעיף 64א לחוק;";

אחרי ההגדרה "מבקש" יבוא:  )2(

""ציוד רפואי" - כמשמעותו בסעיף 64א לחוק;";

אחרי ההגדרה "תביעה" יבוא:  )3(

""תצהיר" - כהגדרתו בתקנות הפטנטים נוהלי הרשות4;".

במקום תקנה 2 לתקנות העיקריות יבוא:   .3

"בקשה למתן צו 
הארכה 

בסעיף  הקבוע  במועד  לרשם  תוגש  להארכה  בקשה  )א(   .2
ימים  מ–90  יאוחר  לא   - רפואי  ציוד  ולעניין  לחוק,  64טו 

מיום רישוי הציוד הרפואי, ויצוין בה - 

שם המבקש;  )1(

הפטנט  מספר  או  הבסיסי  הפטנט  בקשת  מספר   )2(
הבסיסי, לפי העניין;

בו,  השימוש  או  לייצורו  התהליך  החומר,   )3(
התהליך  או  החומר  את  המכיל  הרפואי  התכשיר 
בפטנט  התביעה  ומספר  הרפואי,  הציוד  או  לייצורו 
הבסיסי או בבקשה לפטנט הבסיסי שבה נתבע אחד 

מאלה.

לבקשה יצורף תצהיר שבו יפרט המבקש את כל אלה: )ב( 

שם המבקש;  )1(

זכות  כבעלי  הפטנטים  בפנקס  הרשומים  שמות   )2(
יש  אם  הבסיסי,  הפטנט  בבקשת  או  הבסיסי  בפטנט 

כאלה;

ס"ח התשכ"ז, עמ' 148; התשס"ו, עמ' 195; התשע"ד, עמ' 274.  1

2  ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130.

3  ק"ת התשנ"ה, עמ' 996; התשע"ד, עמ' 19.

4 ק"ת התשכ"ח, עמ' 1104; התשע"ו, עמ' 74.

תיקון הפתיח

תיקון תקנה 1

החלפת תקנה 2 
 והוספת תקנות

2א עד 2ג
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פרטי רישום התכשיר הרפואי בפנקס התכשירים   )3(
הרישום   - )להלן  לחוק  ו–)3(  64ד)2(  בסעיף  כאמור 
שם  הרישום,  מספר  לרבות  התכשירים(,  בפנקס 
התכשיר,  של  פעילים  מרכיבים  הרפואי,  התכשיר 
מועד  העניין,  לפי  החומר,  של  המבנה  או  הנוסחה 
חודש,  )יום,  הרישום  ומועד  לרישום  הבקשה  הגשת 
שנה(, או פרטי רישוי הציוד הרפואי, לפי העניין, ואם 
התבקש רישוי בישראל בלבד - כל מידע נוסף, המעיד 
מטעם  בה  והטיפול  לרישוי  הבקשה  שהגשת  כך  על 

מבקש הרישוי נעשו בתום לב ובדחיפות הראויה;

הפטנט  מספר  או  הבסיסי  הפטנט  בקשת  מספר   )4(
הבסיסי, לפי העניין;

המדינות המוכרות, שבהן התבקשו צווי הארכה   )5(
הארכה  ניתנה  ואם  הבקשות,  מצב  ייחוס,  לפטנט 
מספרי  וסופה,  ההארכה  תחילת  תאריכי   - כאמור 

פטנטי הייחוס בכל מדינה ומועד פקיעתם;

היתרי  התבקשו  שבהן  המוכרות,  המדינות   )6(
מתן  מועד   - כאמור  שיווק  היתרי  ניתנו  ואם  שיווק, 
ומועד  אמריקה  של  הברית  בארצות  השיווק  היתר 

מתן היתר השיווק הראשון במדינה אירופית מוכרת;

שם התכשיר הרפואי או שם הציוד הרפואי, לפי   )7(
במדינה  השיווק  בהיתר  מופיע  שהוא  כפי  העניין, 

מוכרת;

אם נרשם תכשיר רפואי אחר המכיל את החומר   )8(
- מועד הרישום ומספר הרישום;

כי לא ניתן צו הארכה קודם על הפטנט הבסיסי   )9(
או לגבי החומר, לרבות התהליך לייצורו או השימוש 
בו, התכשיר הרפואי המכיל את החומר או התהליך 

לייצורו, או לגבי הציוד הרפואי.

לבקשה להארכה ולתצהיר יצורפו כל אלה: )ג( 

או  התכשירים  בפנקס  הרישום  תעודת  העתק   )1(
העתק תעודת רישוי הציוד הרפואי, לפי העניין;

תקופת  לגבי  ייחוס,  פטנט  להארכת  צו  העתק   )2(
ההארכה הקצרה ביותר במספר הימים מבין תקופות 
המוכרות,  במדינות  ייחוס  לפטנט  שניתנו  ההארכה 
ראשון  הפוקע  ייחוס  פטנט  להארכת  צו  העתק  וכן 
64י)3(  בסעיף  כאמור  המוכרות  מהמדינות  באחת 
לחוק; היו המסמכים האמורים כתובים בשפה שאינה 
שפה רשמית או אנגלית - יצרף המבקש את תרגומם 
לשפה רשמית או לאנגלית, מאושר בשפה רשמית או 
באנגלית על פי דיני המדינה שבה ניתן או על פי הדין 
נוספים  צווים  העתק  לדרוש  רשאי  הרשם  בישראל; 

להארכת פטנט ייחוס וכן את תרגומם כאמור;
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במדינות  הראשון  השיווק  היתר  של  העתק   )3(
המוכרות והעתק של פרסום רשמי אחר בדבר מועד 

מתן ההיתר, אם קיים פרסום כאמור;

שנקבעה  כפי  הבקשה  אגרת  תשלום  על  אישור   )4(
הפטנטים  לתקנות   8 בתקנה  האמור  באופן  בתוספת, 

נוהלי הרשות;

ייפוי   - מורשה  באמצעות  מוגשת  הבקשה  אם   )5(
כוח.

הבסיסי,  הפטנט  ניתן  בטרם  להארכה  בקשה  הוגשה  )ד( 
לתקנת   )3( בפסקה  האמורים  הפרטים  את  המבקש  יעדכן 
האמורים  המסמכים  את  לבקשה  ויצרף  )א(,  משנה 
בפסקאות )2( או )3( לתקנת משנה )ג(, אם לא צורפו קודם 
לכן, עד 14 ימים לאחר יום מתן הפטנט הבסיסי לפי סעיף 
35 לחוק; הרשם רשאי לדרוש מן המבקש להגיש בקשה או 
תצהיר מעודכנים הכוללים את הפרטים האמורים בתקנות 

משנה )א( ו–)ב(.

אישור הגשת בקשה להארכה יומצא למבקש בהקדם  )ה( 
האפשרי; באישור יצוין תאריך הגשת הבקשה.

הודעה על קבלת 
החלטה בבקשה 

להארכת פטנט 
ייחוס 

המסמכים  יצורפו  לחוק  לסעיף 64ה)ה()2(  בהתאם  להודעה  2א. 
ואם  לכן,  קודם  הוגשו  לא  אם  2)ג()2(,  בתקנה  האמורים 
ההודעה האמורה מקיימת את התנאי האמור בסעיף 64ד)5(, 
תצהיר  המבקש  יצרף  העניין,  לפי  לחוק,  64ד)7(  או  64ד)6( 

שיפורטו בו הפרטים כאמור בתקנה 2)ב()5(. 

הודעה על השלמת 
הבחינה והגשת 
השגה או בקשה 

להשמיע טענות

עם השלמת הבחינה ולפני פרסום הודעה על תוצאות  )א(  2ב. 
הרשם  לחוק,  )ה()1(  או  )ד(  64ה)ג(,  סעיפים  לפי  הבחינה 
יודיע למבקש על השלמת הבחינה, ועל תוצאותיה כאמור, 
ואם מתכוון הרשם לתת צו הארכה, יודיע אף על התקופה 

שבה עתיד לעמוד הצו בתוקפו.

)ב(  בתוך 30 ימים מיום מתן ההודעה לפי תקנת משנה )א(, 
רשאי המבקש להגיש בקשה להשמיע טענות לפי סעיף 159 
לחוק או להגיש השגה לפי סעיף 161 לחוק, בצירוף אישור 
נוהלי  הפטנטים  בתקנות  שנקבעה  האגרה  תשלום  על 
הרשות, ויחולו הוראות תקנות 47 ו–48 לתקנות הפטנטים 
נוהלי הרשות, בשינויים המחויבים; החלטת הרשם תינתן 

בכתב מנומק ותימסר למבקש.

הודעה על כוונה 
לתת צו הארכה על 

בסיס צו זמני

אם ניתן צו זמני להארכת פטנט ייחוס ובעת פרסום הודעה  2ג. 
בצו  הזמני  הצו  הוחלף  טרם  הארכה  צו  לתת  כוונה  על 

שאינו זמני, יציין הרשם זאת בהודעתו."
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בתקנה 3 לתקנות העיקריות -   .4
בכותרת השוליים, בסופה יבוא "או לתקופת תוקפו";  )1(

בתקנת משנה )א(, במקום "התנגדות לצו הארכה תוגש בהודעה בכתב לרשם"   )2(
יבוא "התנגדות למתן צו הארכה או לתקופת תוקפו תוגש בהודעה לרשם", במקום 
הפטנטים  לתקנות   8 בתקנה  האמור  "באופן  יבוא  ובסופה  "ואישור"  יבוא  "וקבלה" 

נוהלי הרשות"; 

בתקנת משנה )ב(, במקום "יוגש" יבוא "יוגשו" ובמקום "ואם לא הוגש" יבוא "ואם   )3(
לא הוגשו במועד";

במקום תקנת משנה )ד( יבוא:  )4(

תקנה  הוראות  יחולו  תוקפו  לתקופת  או  הארכה  צו  למתן  התנגדות  ")ד( על 
5א והוראות החלק הרביעי לתקנות הפטנטים נוהלי הרשות, למעט תקנות 57 

עד 62."

בתקנה 4 לתקנות העיקריות -   .5
בכותרת השוליים, בסופה יבוא "או לשינוי תקופת תוקפו";  )1(

אחרי "לביטול צו הארכה" יבוא "או בקשה לשינוי תקופת תוקפו".  )2(

אחרי תקנה 4 לתקנות העיקריות יבוא:  .6

"פרסום הודעה 
על דחיית בקשה 

למתן צו הארכה או 
על ביטול הודעה 

על כוונה לתת צו 
הארכה 

הרשם יפרסם הודעה על דחיית בקשה להארכה בעקבות  4א. 
החלטה בבקשה לפי תקנה 2ב, או הודעה על ביטול הודעתו 
בהתנגדות  החלטה  בעקבות  הארכה  צו  לתת  כוונה  על 
תום  לאחר  ימים   30 בתוך   ,3 תקנה  לפי  הארכה  צו  למתן 
החלטות  על  לחוק   174 סעיף  לפי  ערעור  להגשת  התקופה 
בית  רשאי  כאמור,  ערעור  הוגש  אם  אך  האמורות;  הרשם 

המשפט לעכב את פרסום ההודעה בתנאים שיראה."

בתקנה 5 לתקנות העיקריות -  .7
בכותרת השוליים, בסופה יבוא "או רישוי הציוד הרפואי";  )1(

אחרי "בוטל" יבוא "פקע", אחרי "מי שקיבל" יבוא "או ביקש" ואחרי "ביטול" יבוא   )2(
"פקיעה";

האמור בה יסומן ")א(" ואחריו יבוא:  )3(

")ב( הוראות תקנת משנה )א( יחולו, בשינויים המחויבים, על רישוי של ציוד 
רפואי."

אחרי תקנה 5 לתקנות העיקריות יבוא:  .8

"הודעה בדבר 
שינויים בעניין פטנט 

ייחוס או פטנט בסיסי 

שינויים  על  לרשם  יודיע  הארכה,  צו  ביקש  או  שקיבל  מי  5א. 
השינוי  על  לו  שנודע  מיום  ימים   60 בתוך  להלן,  כמפורט 
ויצרף מסמכים מעודכנים המעידים על אותם שינויים, אם 

יש כאלה:

קיצור, ביטול או מחיקת צו להארכת פטנט ייחוס;  )1(

ביטול פטנט ייחוס;  )2(

תיקון תקנה 3

תיקון תקנה 4

הוספת תקנה 4א

תיקון תקנה 5

הוספת תקנה 5א
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החלפה של צו זמני להארכת פטנט ייחוס בצו שאינו זמני;  )3(

ביטול הפטנט הבסיסי או תיקונו."  )4(

במקום תקנה 6 לתקנות העיקריות יבוא:  .9

"מסמכים ופרטים 
נוספים 

להארכה,  בבקשה  טיפול  של  שלב  בכל  רשאי,  הרשם   .6
או  הארכה  צו  לביטול  בבקשה  הארכה,  לצו  בהתנגדות 
בבקשה לשינוי תקופת תוקפו של צו הארכה )בתקנה זו - 
ההליך(, לדרוש מהמבקש ומכל צד להליך, כל מסמך וכל 

פרט הנחוצים, לדעתו, לשם מתן החלטה בהליך."

בתקנה 7 לתקנות העיקריות -   .10
בתקנת משנה )א(, אחרי "ישולמו" יבוא "באופן האמור בתקנה 8 לתקנות הפטנטים   )1(

נוהלי הרשות";

אחרי תקנת משנה )א( יבוא:  )2(

לפי  לתשלום  האחרון  במועד  אם  )א()1(,  משנה  בתקנת  האמור  אף  ")א1( על 
תקנת המשנה האמורה טרם ניתן צו הארכה, תשולם אגרת ההארכה עד תום 

שלושה חודשים מיום מתן הצו.

)א2( מי ששילם, במועד שבו הוא חייב לשלם את אגרת ההארכה לפי תקנת 
משנה )א()1( או )א1(, לפי העניין, את סכומן הכולל של האגרות לפי פרטים )2( 
אגרת  בתשלום  חייב  יהיה  לא  בצו,  שנקבעה  לתקופה  בהתאם  לתוספת,  ו–)3( 
הארכה נוספת ורואים אותו כאילו שילם כדין ובמועד את כל אגרות ההארכה 

שהוא חייב בהן."

בתוספת לתקנות העיקריות -   .11
בפרט )1(, במקום ")תקנה 2)ב()5((" יבוא ")תקנה 2)ג()4((";  )1(

בפרט )5(, במקום "בקשה לביטול" יבוא "אגרת בקשה לביטול" ובמקום "בפרט )3("   )2(
יבוא "בפרט )4(".

)א( תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן )להלן - יום התחילה(.  .12
תקנות אלה יחולו על בקשות להארכה התלויות ועומדות לפני רשם הפטנטים  )ב( 

ביום התחילה, ועל בקשות להארכה שהוגשו לרשם מיום התחילה ואילך.

על אף האמור בתקנות משנה )א( ו–)ב( -  )ג( 

תקנה 2 לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 3 לתקנות אלה, לא תחול על   )1(
בקשות להארכה התלויות ועומדות לפני רשם הפטנטים ביום התחילה;

והציוד  התחילה,  יום  לפני  רפואי  לציוד  רישוי  ניתן  שלגביה  אמצאה  לעניין   )2(
הקבוע המועד  יימנה  בסיסי,  לפטנט  בבקשה  או  בסיסי  בפטנט  נתבע   הרפואי 
בתקנה 2)א( לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 3 לתקנות אלה, החל ביום התחילה.

אלה,  לתקנות   10 בתקנה  כנוסחה  העיקריות,  לתקנות  7)א2(  תקנה  תחילת   )3(
ארבעה חודשים מיום התחילה, והיא תחול על צווים שיינתנו מיום תחילתה ואילך.

ט' באלול התשע"ז )3 באוגוסט 2017(
)חמ 3-2846-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

החלפת תקנה 6

תיקון תקנה 7

תיקון התוספת

תחילה ותחולה
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צו בית הדין לעבודה )סוגי החלטות שלא תינתן בהן רשות ערעור(, 
התשע"ח-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 26)א1( לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-11969 )להלן - 
החוק(, לאחר התייעצות עם שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים2, ובאישור ועדת 

החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

לא תינתן רשות ערעור על החלטה מן הסוגים המפורטים להלן:   .1
החלטה בעניין קביעה ושינוי של מועדי דיון ומועדים להגשת בקשות, תגובות,   )1(
כתבי טענות, מסמכים, סיכומים ותצהירים  זולת אם ניתנה באחד מן ההליכים האלה: 

לפי סעיפים 24)א()1ב(, )1ג(, )1ד( ו–)2( לחוק; )א( 

מתן סעד זמני לפי סעיף 29)א( לחוק ובכלל זה בקשה לסעד זמני שנדונה  עם  )ב( 
תובענה כאמור בתקנה 369 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-31984; 

לפי סעיפים 33ח ו–33יא לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-41957; )ג( 

לפי הניתנת  החלטה  למעט  בחיקוק,  הקבוע  מועד  להארכת  בבקשה  החלטה   )2( 
סעיף 24)א()2( לחוק ולמעט החלטה כאמור שמשמעותה שלילת האפשרות לפתוח בהליך;

או  במפוצל  יישמע  שדיון  החלטה  למעט  בהליך,  דיון  שלבי  בעניין  החלטה   )3(
שיתקיים דיון נפרד בתביעה שכנגד ובהודעה לצד שלישי;

החלטה בעניין הזמנת עדים, סדר שמיעת עדים של אחד מבעלי הדין ושאלות   )4(
המוצגות לעדים לרבות קבלה או דחייה של התנגדות בעניין זה, למעט החלטה על 
מוקדמת;  לעדות  בקשה  בעניין  החלטה  או  ראיה,  להגיש  או  עד  לזמן  בקשה  דחיית 

הוראה זו לא תחול על החלטות בעניין מומחה רפואי מטעם בית דין לעבודה; 

הדין,  מבעלי  אחד  של  עדויות  הגשת  ואופן  עדויות  הבאת  סדר  בעניין  החלטה   )5(
למעט החלטה בעניין מתן עדות מחוץ לכותלי בית הדין, ובכלל זה בהיוועדות חזותית; 

החלטה שהיא קבלת בקשה לביטול פסק דין או לביטול החלטה;  )6(

החלטה בעניין הטלת הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין ושיעורם, למעט אם   )7(
ניתנה לאחר מתן פסק הדין ואינה נבלעת בו;

החלטה לפי סימן ט' לפרק ב' לתקנות בית הדין לעבודה )סדרי דין(, התשנ"ב-51991,   )8(
למעט החלטה בעניין גילוי מסמך פלוני, עיון במסמכים ובעניין טענת חיסיון.

אין באמור בצו זה כדי לגרוע מזכותו על פי דין של בעל דין לערער על החלטות מן   .2
הסוגים המפורטים בו במסגרת ערעור על פסק דין. 

תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו, והוא יחול, כאמור בסעיף 26)א1( לחוק, על   .3
החלטה שהתקבלה לאחר תחילתו. 

ד' בחשוון התשע"ח )24 באוקטובר 2017(
)חמ 3-4744(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

סוגי החלטות

ס"ח התשכ"ט, עמ' 70; התשע"ב, עמ' 303.  1

2  י"פ התשע"ז, עמ' 1312.

3  ק"ת התשמ"ד, עמ' 2220.

4 ס"ח התשי"ז, עמ' 63.

5 ק"ת התשנ"ב, עמ' 345.

שמירת דינים

תחילה ותחולה
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אכרזת המסים )גבייה( )ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות( 
)הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ח-2017 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המסים )גבייה(1, אני מכריז לאמור:

בסעיף 4 לאכרזת המסים )גביה( )ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות(   .1
)הוראת שעה(, התש"ס-22000, במקום "י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(" יבוא 

"כ"ג בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 2018(".

ז' באלול התשע"ח )27 בספטמבר 2017(
)חמ 3-1147(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תיקון טעות דפוס 

ובינוי  לפינוי  מתחמים  על  )הכרזה  עירונית  להתחדשות  הממשלתית  הרשות  בצו 
 ,122 עמ'   ,7874 התקנות  בקובץ  שפורסם  התשע"ח-2017,  שעה(,  )הוראת  מיסוי(  במסלול 

בסעיף 1)ה(, במקום "שטרן 34-41" צריך להיות "שטרן 42-34".

)חמ 3-5405(

תיקון סעיף 4

חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.  1

2  ק"ת התש"ס, עמ' 406; התשע"ז, עמ' 251.




