
ומדגמים, פאטנטים פקודת
.1947 לשנת 64 מס'

 אחרים עניינים ועל מוגנים, יהיו לא האויב של ומדגמים המצאות כי להתקין הבאה פקודה
במלחמה. שמקורם  ומדגמים פאטנטים בגין

לאמור: שלה, היועץ הוועד של בעצתו (א"י), לפלשתינה העליון הנציב בידי יוחק חוק
.1947 והמדגמים, הפאטנטים פקודת תיקרא הזאת הפקודה י שם קצר.1.

 הזאת בפקודה (1).2
במארס, האחד ביום הגרמנית במדינה כלול שהיה שטחארץ, מובנה "גרמניה""

ושמונה: ושלושים מאות ותשע אלף שנת
ובין מאוגד שהוא בין ,בניאדם, סגולות) ובי"ת (חי"ת חבר כל מובנה ,,חברה"
עסקיו שמקום כזה, חבר כל מובנה.  לארץ ביחס  וכן מאוגד, שאינו
או ההיא הארץ ממשלת של בשליטתם הנמצא או ההיא, בארץ הוא העיקרי
ההיא! בארץ הוא העיקרי עסקיו שמקום כזה, חבר כל של או נתינה
יפאנית" ו"חברה גרמנית" "חברה (א"י)", פלשתינאית "חברה והביטויים

יבוארו בהתאם לכך:

פירוש.



בגלל רק גרמני נתין הנדון בזמן שהיה אדם, כל כולל אינו גרמני" "נתין
שנת במארס האחד יום הגרמניתלאחר במדינה כלשהוא שטחארץ הכללת
מצרכי כלשהוא לצורך אויב היה לא או ושמונה, ושלושים מאות ותשע אלף

1939!מס' 36 לש' 1939. האויב, עם המסחר פקודת
ק"ה. "הפקודה העיקרית" מובנה פקודת הפאטנטים וסימני ההמצאה:פרק

 מובנו אויב" "שטחארץ
"ארץהאויב" במונח שהוגדר כפי אויב שטחארץ שהיה שטח, כל (א)

שחוקקמס' 36 לש' 1939. כפי ,1939 האויב, עם המסחר מפקודת 2 סעיף של (1) בסעיףקטן
וכן במקורו:

 העליון הנציב מאת כלשהוא בצו הוראה ניתנה שעליו שטח, כל (ב)
"ארץהאויב" הביטוי להגדרת בהתאם  המדינה מזכיר של באישורו

עיתון מיום 11.10.40,
.1139 וזי

מס' 30 לש' 1945.

עם (המסחר בתקנותההגנה שתוקן כפי האמורה, ■הפקודה מן 2 בסעיף
מסויי בפקודות (הכללה תחיקתההגנה בפקודת ואחרכך ,1940 האויב),
כבשטח ,1939 האויב, עם המסחר פקודת לצורך בו, ינהגו כי ,1945 מות),

ארץ אויב: וכן
מס' 30 לש' 1939.

עיתון מיום 28.10.43,
.769 עי

,30.11.44 מיום קיתון
ע' 1043.

מס' 30 לשי 1945.

15 סעיף או 14 סעיף של תקפם מכוח  נהגו בו אשר שטח, כל (ג)
עם (המסחר בתקנותההגנה שחוקקו כפי ,1939 האויב, עם המסחר מפקודת
חזרו ואחרכך ,1944 האויב), עם (מסחר ובתקנותההגנה ,1943 האויב),
או ,1945 מסויימות), בפקודות (הכללה תחיקתההגנה בפקודת וחוקקו
כלשהוא לצורך  האמורים הסעיפים לפי שניתן כלשהוא צו בתוקף

כבשטחמס' 36 לש' 1939. לזמן, מזמן שתוקנה כפי ,1939 האויב, עם המסחר פקודת מצרכי
אויב. ארץ

(2) ביטויים אחרים נודעים להם המובנים שיועדו להם  כסידרם  בפקודה 
לביטוי שיועד המובן נודע יהיה "מדגם" לביטוי הבאים: לביטויים פרט העיקרית,
"סימןאמצאה" בפקודה העיקרית, ולביטוי "מקבל פאטנט" יהיה נודע המובן שיועד

העיקרית. בפקודה הפאטנטי' "בעל לביטוי

שהומצאו המצאות
שנעשו ומרגמים

בגרמניה או ביפאן

3.(1) הרשם רשאי לסרב  בשלב כלשהוא של המשאוהמתן  לבקשה על
ביום המתחילה התקופה במשך  כי נימוק מתוך מדגם, רישום על או פאטנט
ביום והמסתיימת ושמונה, ושלושים מאות ותשע אלף שנת בספטמבר, השלושה .

הומצאה  וחמש וארבעים מאות ותשע אלף שנת בדצמבר, ואחד השלושים
נתין תיכן או המציא שאותם או ביפאן, או בגרמניה המדגם תוכן או ההמצאה

אויב. שטחארץ אז שהיה כלשהוא, בשטחארץ יפאני, או גרמני

להתנגד כדי נוסף נימוק יהיה הזה הסעיף של (1) בסעיףקטן הנזכר הנימוק (2)
הפקעת על או פאטנט על לבקשה  העיקרית הפקודה של 11 סעיף לפי 
פאטנט  לפי סעיף 22 של הפקודה העיקרית, או על ביטול רישומו של מדגם 
של 44 סעיף לפי הפנקס) יישור (בדרך או העיקרית, הפקודה של 36 סעיף לפי
ללימוד נימוק  הסגתגבול על במשאומתן  זה יהיה וכן העיקרית, הפקודה
מדגם. של רישומו ביטול בדבר או פאטנט הפקעת בדבר נגדית לתביעה או זכות
 שבו כלשהוא, במקרה תחולנה לא הזה הסעיף של הקודמות קביעותיו (3)

לפי הכול רשום, מדגם של בעליו או מקבלהפאטנט המבקש, מוכיחים (א)
השלושה יום לפני בגרמניה תוכן המדגם או הומצאה ההמצאה כי העניין,
או הומצאו הם כי או ותשע, ושלושים מאות ותשע אלף שנת בספטמבר,



תוכנו ביפאן לפני יום השבעה בדצמבר, שבת אלף ותשע מאות וארבעים
לפי הכול  או האמור, בספטמבר השלושה יום למן זמן בשום וכי ואחת,
ובין בכללם בין  נמצאו לא האמור, בדצמבר השבעה יום למן  העניין
יפאנית, או גרמנית חברה או יפאני או גרמני נתין של בבעלותם  בחלקם .

או מהם! הנאה הפקת כדי
. האחד יום לפני המדגם של רישומו על או הפאטנט על הבקשה נערכה (ב)
או נט מקבלהפט והמבקש, ושש, וארבעים מאות ותשע אלף שנת בפברואר,
המדגם או הומצאה ההמצאה כי מוכיחים העניין, לפי הכול בעלהמדגם,
נתין שאינו אדם, בידי ויפאן, לגרמניה מחוץ בלתיתלוי באופן  תוכן
שבאמצעותו האדם או הבעל או מקבלהפאטנט המבקש, והוא יפאני, או גרמני

הוא טוען: או
גרמנים בידי שנמצא שבוימלחמה, בידי המדגם תוכן או ההמצאה הומצאה (ג)
יפאני או גרמני נתין ממנו השיגם שלאחרמכן יוכח אלאאם יפאנים, או

ושש. וארבעים מאות ותשע אלף שנת בינואר, האחד יום לפני כלשהוא, .

בית בפני הזה הסעיף לפי הרשם של הכרעה כל על ערעור יהיה היה (4)
בפני ערעורים אל המתייחסות העיקרית הפקודה של וקביעותיה המחוזי המשפט

הזה. הסעיף לפי ערעורים על תחולנה מחוזי ביתמשפט
סעיף לפי כללים,  העליון הנציב של בהיתרו  להתקין רשאי הרשם (5)
כדי  ובייחוד נפקות, לידי הזה הסעיף הבאת לשם העיקרית, הפקודה של 56

עניינים על ידיעות להמציא מדגם של רישום או מבקשיפאטנט מאת לדרוש
הזה. בסעיף שמקורם

נקיבות, של פירסומם את .(האוסר העיקרית הפקודה של 41 סעיף .4

סרטוטים וכו', מקום שנזנחה בקשה) לא יחול על כל מקרה, שבו נזנחה בקשה
על פאטנט או הפכה להיות בטלה, או שבו נזנחה בקשה על מדגם או סורבה,
העשרים ביום והמסתיימת ,1939 בספטמבר, השלושה ביום המתחילה התקופה במשך
גרמני נתין. בידי נערכה הבקשה כי לרשם, לו ונתלבן ,1946 בפברואר, וארבעה
או יפאני או חברה גרמנית או יפאנית או בשמם: ובהתאם לכך, יהיו הבקשה
השקופים, ההעתקים התצוגות, הדוגמאות, הסרטוטים, עם ביחד והנקיבות,

הציבור. לעיון נתונים בנמצא), כאלה יש (אם והפרידות התצלומים

כוחו של רשם
לפרסם נקיבות וכו'

בקשות המלוות
או גרמניות

יפאניות.

סימני הפאטנטים, פקודת של 7 סעיף לפי בכוחותיו השימוש בשעת (1).5
הזמן, את להאריך ,1939 (שעתחירום), המסחר וסימני ההעתקה זכות ההמצאה,
דעתו בשיקול לפגוע בלי  הרשם רשאי כלשהוא, פעל של לעשייתו שהוגבל
 ההוא הסעיף מן (3) סעיףקטן של קביעותיו ולמרות ההוא, הסעיף לפי הכללי
שהפעל העובדה את ההם, בכוחות מלהשתמש לסרב כדי מספיק, לנימוק לחשוב
או גרמני נתין בידי כן, שהוגבל הזמן לתום עובר נעשה אילו נעשה, היה הנדון
או  בידיהם או בשמן או יפאנית או גרמנית חברה בידי או בשמם או יפאני
הרשם של דעתו נחה לא שלגבה כלשהיא, ארץ של חברה או נתין של  בשמם
לכוחות,  ממשית מידה כדי  שוויערך כוחות משמשים ההיא חקהארץ לפי כי
של וחברות (א"י) פלשתינאיים אזרחים של להנאתם האמור, 7 בסעיף שהוענקו

(א"י). פלשתינה
(2) בפסקה (א) של סעיףקטן (1) מסעיף 7 האמור תבואנה במקום המלים ,,כי
המלחמה, בשירות היה שאדם מחמת נמנעה שהוגבל הזמן בגדר המעשה עשיית

זמן. הארכת
מס' 56 לש' 1939.



אדם היות בגלל כן שהוגבל הזמן במשך בוצע לא הפעל "כי המליט בשל" או
בגלל". או פעיל בשירות

חלות שעליה כלשהיא זרה מריבה בגין  הרשם של דעתו נחה אם (3)
ההיא הזרה חקהמדינה לפי כי  העיקרית הפקודה מן 52 סעיף של קביעותיו
הזה, בסעיף שהוענקו לכוחות,  ממשית מידה כדי  שוויערך כוחות משמשיט
כל מדגם או המצאה הגנת על ההיא, במדינה שנערכה בקשה, כל של לטובתה ■
רשאי (א"י), בפלשתינה שנעשו  כלשהיא בקשה אותה על המבוססים  שהם
 הענקה על האמור, 52 הסעיף לפי בקשות, לעריכת הזמן את להאריך הוא
מתוך מתן דיןקדימה ביחס למבקשים אחרים  של פאטנט על המצאה, או על
רישום  מתוך מתן דיןקדימה ביחס למבקשים אחרים  של מדגם, במקרה כל
52 סעיף של (1) לסעיףקטן (א) בתנאי הנקובות התקופות, תמו שבו שהוא,
השלושה ביום המתחילה התקופה במשך ההוא, הסעיף לפי בקשה לעריכת האמור
השלושים ביום והמסתיימת ותשע, ושלושים מאות ותשע אלף שנת בספטמבר,

ושבע. וארבעים מאות ותשע אלף שנת בדצמבר, ואחד

(וכוח העליון הנציב של בהיתרו שיתקין בכללים  להתקין רשאי הרשם (4)
ברישום או שהוענק בפאטנט המוענקות שהזכויות, יובטח כי  בזה) מוענק לכך
לעריכתה והזמן העיקרית, הפקודה של 52 סעיף לפי שנערכה בקשה לפי שנעשה
או צמצומים לאותם כפופות תהיינה הזה, הסעיף של (3) סעיףקטן לפי הוארך
שלפני מקום,  כי ובייהוד לפיהם, או בכללים נקובים להיות העשויים תנאים,
בכללים, מותר להיות העשוי יותר, מאוחר תאריך אותו או הנדונה הבקשה תאריך
השתמש ההמצאה, את הממשלה) מטעם הפועל אדם (לרבות כלשהוא אדם המציא
הגיש לעיל כאמור כזה אדם שכל או במדגם, השתמש או מכרה, או בה שימש בה,
המוענקות הזכויות, תהיינה  מדגם רישום על או ההמצאה על פאטנט בקשה,
כפופות לראשונה, הנזכרת הבקשה לפי שנעשה, ברישום או שהוענק, בפאטנט
או בכללים להינקב עשויים שיהיו ההוא, האדם של להגנתו וסייגים תנאים לאותם

לפיהם..

מוענק לכך (וכוח העליון הנציב של בהיתרו שיתקין בכללים  רשאי הרשם (5)

 בזה)
סעיף לפי מוענקת להיות העשוייה המאכסימאלית, הארכתהזמן את לקבוע (א)

קטן (3) של הסעיף הזה :
המתייחס פעל כל לעשיית העיקרית, בפקודה שהוגבל הזמן, את להאריך (ב)

העיקרית! הפקידה מן 52 סעיף של תוקפו מכוח שהוגשה לבקשה
מכוח שהוגשו בקשות אל בזיקה מיוחדת פרוצידורה כל להתיר או לקבוע (ג)

העיקרית. הפקודה מן 52 סעיף של תוקפו

פעולתו של
.5 סעיף

,1947 באבגוסט, האחד ביום לתקפו נכנס כאילו אותו רואים יהיו 5 סעיף .6

סעיף לפי כללים לתקפו. כך נכנס כאילו הבחינות מכל דומות תוצאות לו ותהיינה
או כולן שקביעותיהם, להבטיח כדי קביעות לכלול להם מותר 5 סעיף של (4) קטן
.1947 באבגוסט, האחד מן יקדם שלא לתאריך עד חוזרת נפקות להן תהיה מקצתן,

.1947 בדצמבר, 29
קאנינגהאם ג. א.

עליון. נציב


