
(התאמה) מסחר וסימני אמצאה סימני פטנטים, פקודת
מס' 36 לשנת תש"ח  1948
לאמור: בזה מחוקקת הזמנית המדינה מועצת

 זו בפקודה .1

"פקודת הפטנטים" פירושה פקודת הפטנטים וסימני האמצאה, פרק ק"ה: 
לשנת 35 מס' ,1938 המסחר, סימני פקודת פירושה המסחר" סימני "פקודת

;1938
"פקודת החרום" פירושה פקודת הפטנטים, סימני האמצאה, זכות ההעתקה

וסימני המסחר (שעת חרום), 1939, מס' 56 לשנת 1939;
64 מס' ,1947 האמצאה, וסימני הפטנטים פקודת פירושה "1947 "פקודת

לשנת 1947:
שנתמנה המסחר וסימני האמצאה סימני הפטנטים, רשם פירושו קודם" "רשם

על ידי הנציב העליון בארץישראל;
על שנתמנה המסחר וסימני האמצאה סימני הפטנטים, רשם פירושו "רשם"

ישראל; במדינת הזמנית הממשלה של המשפטים שר ידי
או לעיל המפורטות בפקודות להם הניתן כפירוש פירושם אחרים, ביטויים

פיהן. על שהותקנו בתקנות

פירושים

(1948 במאי 15) תש"ח באייר ו' יום לפני הקודם לרשם שהוגשו בקשות (א) .2

בידי הגיעו שאליו בשלב הרשם בהן ידון ידו, על סופית נידונו ולא
הקודם. הרשם

כדין. כמשולמים ייראו אלה, לבקשות בקשר הקודם לרשם ששולמו מסים (ב)

וסימני אמצאה סימני ולרישום פטנטים למתן בקשות על חל זה סעיף (ג)

סימני פקודת הפטנטים, פקודת פי על אחרות בקשות כל ועל מסחר,
המסחר, פקודת החרום, פקודת 1947' והתקנות שהותקנו על פי פקודות אלה,

בקשות שהוגשו
לרשם הקודם
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שהוגשו בקשות
למחלקת המשפטים

העם מנהלת של

שהוגשו מסחר וסימני אמצאה סימני ולרישום פטנטים למתן בקשות (א) .3
בניסן כ"ג מיום להודעה בהתאם העם מנהלת של המשפטים למחלקת
תש"ח (2 במאי 1948)' תועברנה לרשם, והוא ידון בהן על פי תאריכי

הגשתן.
(ב) הרשם יגבה מהמבקשים את מסי הבקשה, ויתן להם את אישור ההגשה

ההגשה. לתאריך בהתאם המקובל

המועד הארכת
לתשלום מסים

אשר אמצאה סימני של הרישום תוקף ולהארכת פטנטים לחידוש מסים (א) .4

כי ויום (1948 בינואר 1) תש"ח בטבת י"ט יום בין היה פרעונם זמן
בתשרי כ"ט יום עד לשלמם אפשר '(1948 במרץ 31) תש"ח בי באדר
הפרעון מזמן התקופה בעד ארכה מם בתוספת (1948 בנובמבר 1) תש"ט

.(1948 במרץ 31) תשיח בי באדר כ' יום עד
אשר אמצאה סימני של הרישום תוקף ולהארכת פטנטים לחידוש מסים (ב)
כ"ו ויום (1948 באפריל 1) תש"ח ב' באדר כ"א יום בין היה פרעונם זמן

 לשלמם אפשר '(1948 בספטמבר 30) תש"ח באלול
ארכה; מם תוספת בלי (1948 בנובמבר 1) תש"ט בתשרי כ"ט יום עד (1)

(2) בין יום כ"ט בתשרי תש"ט (1 בנובמבר 1948) ויום א' בשבט תש"ט
הפטנטים, בתקנות כקבוע ארכה מם בתוספת (1949 בינואר 31)

.1925 האמצאה' סימני ותקנות '1933

(ג) סעיף זה אינו גורע מסמכות הרשם על פי הסעיף הבא.

סמכות כללית
זמן להארכת

5. (א) הרשם מוסמך, בלי תנאי או בתנאים שימצא לנכון, להאריך את הזמן
המסחר, סימני פקודת הפטנטים, פקודת פי על שהוא דבר כל לעשיית
סבור הוא אם אלה' פקודות פי על שהותקנו התקנות או 1947 פקודת
או לצבא מגויים אדם היות מפני הקבוע הזמן תוך נעשה לא שהדבר
מפני הקשיים, ההפרעות או השינויים שחלו מאז יום ט"ז בכסלו תש"ח

.(1947 בנובמבר 29)

 זה סעיף פי על הארכה לתת מוסמך הרשם (ב)
(1) למשך כל תקופה שימצא לנכון, אף על פי שהפקודות והתקנות

האמורות מקנות סמכות להארכה למשך תקופה מסויימת בלבד:
להארכה; בקשה שהוגשה לפני עוד עבר הקבוע שהזמן פי על אף (2)

הפקעה או ביטול לידי הביא מסויים דבר בעשיית שהאיחור פי על אף (3)

דיון. או רישום פטנט' בקשה, של

הארכת הזמן
להגשת התנגדות

 (1948 בנובמבר 1) תש"ט בתשרי כ''ט יום עד בזה מוארך .6
הפטנ מתן נגד הפטנטים לפקודת 11 סעיף פי על התנגדות להגשת הזמן (א)

ארץ ממשלת של הרשמי בעתון נתפרסמו לנתינתם הבקשות אשר טים
? 1948 במרץ 25 מיום 1655 מסי ישראל

רישום נגד המסחר סימני לפקודת 14 סעיף פי על התנגדות להגשת הזמן (ב)
של הרשמי בעתון נתפרסמו לרישומם הבקשות אשר המסחר סימני
ממשלת ארץישראל מס' 1646 מיום 12 בפברואר 1948 ומס' 1655 מיום

.1948 במרץ 25
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הפטנטים לפקודת 2 בסעיף מלכותו" הוד של "הדומיניונים המונח הגדרת (א) .7 

תימחק. המסחר' סימני לפקודת 2 ובסעיף
תימחק. הפטנטים, לפקודת (2)5 בסעיף "בשבועה" המלה (ב)

לפקודת (א) 8 בסעיף מלכותו" הוד של הדומיניונים של "או המלים (ג)
תימחקנה. המסחר, סימני

(ד) סעיף 44 לפקודת סימני המסחר, בטל.
הפטנטים, לפקודת א' 52 מסעיף (4) קטן וסעיף 52 מסעיף (5) קטן סעיף (ד.)

בטלים.
מונע אינו זה ביטול אולם ? בטלים הפטנטים, לפקודת ו38 25 הסעיפים 0)
בקשות לפי אלה סעיפים פי על אמצאה וסימני פטנטים לרשום מהרשם

.(1948 במאי 15) תש"ח באייר וי יום לפני הקודם לרשם שהוגשו
המסחר סימני וצו ,1935 בריטיות), (מדינות האמצאה וסימני הפטנטים צו (ז)

(מדינות בריטיות), 1935 (ע"ר מס' 499), בטלים.
האמצאה וסימני הפטנטים לצו והשניה הראשונה בתוספת הארצות רשימת (ח)
(אמנת נכסי תעשיה), 1934, ובתוספת לצו סימני המסחר (אמנת נכסי
תעשיה), 1934 (ע"ר מס' 435), תוחלף במלים "כל הארצות, חברות
6 ביום בהאג שנחתמה תעשיה נכסי הגנת בענין הביןלאומית לאמנה

."1925 בנובמבר'

ביטול ותיקון
הוראות

תש"ח באייר ו' יום לפני שנרשמו אמצאה וסימני שניתנו לפטנטים בנוגע .8
שהוגשו אמצאה סימני ולרישום פטנטים למתן לבקשות ובנוגע (1948 במאי 15)
(1)30 (ווו), (2) 22 (ד)' (1)11 הסעיפים יפורשו יום, אותו לפני הקודם לרשם
השלטון סדרי לפקודת (א) 15 סעיף כאילו הפטנטים לפקודת ו36(1)(א)

עליהם. חל היה לא '1948  תש"ח והמשפט,

מעיפים פירוש
מסויימים לפקודת

הפטנטים

9. כל התקנות והצוים שנעשו על פי פקודת הפטנטים, פקודת סימני המסחר'
פקודת החרום ופקודת 1947' יפורשו ויופעלו בהתאם להוראות פקודה זו.

פירוש תקנות
וצוים

בכל תקנות להתקין רשאי והוא זו' פקודה ביצוע על ממונה המשפטים שר .10
לביצועה. הנוגע ענין

ותקנות ביצוע

.(1948 במאי 15) תש"ח באייר ו' מיום למפרע הוא זו פקודה של תקפה תוקף הפקודה11.

12. פקודה זו תיקרא בשם "פקודת פטנטים, סימני אמצאה וסימני מסחר (התאמה),
."1948  תש"ח

שם

(1948 בספטמבר 30) תש"ח באלול כ"ו

בןגוריון דוד
הממשלה ראש י

רוזנבליט פליכס
המשפטים ￼שר




