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על אף האמור בסעיף 21א)א()1( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 7 לחוק זה, בתקופה 9 הוראת שעה )א( 
של שלוש שנים מיום כניסתו לתוקף של צו לפי סעיף 41)1( לחוק  הכללת אמצעי זיהוי 
ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-2009 5, מקום 
שבו נדרשת חתימה אלקטרונית מאושרת לפי כל דין, תוכל תעודה אלקטרונית שהונפקה 
בידי המדינה לפי סעיף 21א האמור לשמש לביצוע כל פעולה של בעל התעודה, ובלבד 
שהפעולה אינה של תאגיד או שאינה פעולה המתבצעת על ידי בעל תעודה אלקטרונית 
שהוא בעל מקצוע מורשה לפי כל דין, במסגרת מקצועו או רישיונו כאמור; בסעיף זה, 

"תעודה אלקטרונית" - כהגדרתה בחוק העיקרי 

השר, באישור ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת, רשאי להאריך את התקופה  )ב( 
האמורה בסעיף קטן )א( בתקופה נוספת אחת שלא תעלה על שנה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע י
שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

חוקלתיקוןפקודתסימנימסחר)מס'7(,התש"ע-2010*

בפקודת סימני מסחר ]נוסח חדש[, התשל"ב-1972 1 )להלן - הפקודה(, בסעיף 19, במקום 1  תיקון סעיף 19
"בית המשפט העליון" יבוא "בית משפט מחוזי, והרשם יהיה המשיב בערעור" 

בסעיף 20 לפקודה, במקום "הרשם או בית המשפט העליון רשאים" יבוא "הרשם רשאי" 2  תיקון סעיף 20
ובמקום "שיראו" יבוא "שיראה" 

בסעיף 21)א( לפקודה, במקום "וראו הרשם או בית המשפט העליון" יבוא "וראה הרשם", 3  תיקון סעיף 21
ובמקום  להחליט"  בבואו  הוא,  "רשאי  יבוא  להחליט"  בבואם  הם,  "רשאים  במקום 

"לדעתם" יבוא "לדעתו" 

בסעיף 25 לפקודה - 4 תיקון סעיף 25

בסעיף קטן )א(, במקום "בית המשפט העליון" יבוא "בית משפט מחוזי";  )1(

בסעיף קטן )ג(, המילים "בעלי הדין ואת" - יימחקו   )2(

בסעיף 29 לפקודה -5 תיקון סעיף 29

בסעיף קטן )ב(, במקום "בית המשפט העליון" יבוא "בית משפט מחוזי";  )1(

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )2(

המערער ימסור לרשם הודעה על הגשת ערעור לפי סעיף קטן )ב(, בתוך  ")ג( 
שלושים ימים מיום הגשתו 

בערעור לפי סעיף קטן )ב( ישמע בית המשפט, אם נדרש לכך, את הרשם " )ד( 

בסעיף 30 לפקודה -6 תיקון סעיף 30

חוק  בהצעות  פורסמו  הסבר  ודברי  החוק  הצעת   ;)2010 ביוני   28( התש"ע  בתמוז  ט"ז  ביום  בכנסת  התקבל   *
הממשלה - 477, מיום י' בשבט התש"ע )25 בינואר 2010(, עמ' 212 

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 26, עמ' 511; ס"ח התשס"ז, עמ' 150 

ס"ח התש"ע, עמ' 256   5
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בסעיף קטן )ב(, במקום "בית המשפט העליון" יבוא "בית משפט מחוזי";  )1(

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:   )2(

המערער ימסור לרשם הודעה על הגשת ערעור לפי סעיף קטן )ב( בתוך  ")ג( 
שלושים ימים מיום הגשתו   

בערעור לפי סעיף קטן )ב( ישמע בית המשפט, אם נדרש לכך, את הרשם " )ד( 

בסעיף 36)ב( לפקודה, במקום "בית המשפט העליון" יבוא "בית משפט מחוזי, והרשם 7  תיקון סעיף 36
יהיה המשיב בערעור" 

בסעיף 38 לפקודה -8 תיקון סעיף 38

בכותרת השוליים, בסופה יבוא "לפי בקשת מי שאינו הבעל";  )1(

בסעיף קטן )א(, אחרי "רשאי להגיש" יבוא "לרשם" והסיפה החל במילים "לבית   )2(
המשפט העליון" - תימחק;

במקום סעיף קטן )ב( יבוא:  )3(

החלטת הרשם בבקשה לפי סעיף קטן )א( תהיה נתונה לערעור לפני בית  ")ב( 
משפט מחוזי 

המערער ימסור לרשם הודעה על הגשת ערעור לפי סעיף קטן )ב( בתוך  )ב1( 
שלושים ימים מיום הגשתו 

בערעור לפי סעיף קטן )ב( ישמע בית המשפט, אם נדרש לכך, את הרשם "; )ב2( 

סעיפים קטנים )ג( ו–)ד( - בטלים   )4(

בסעיף 41 לפקודה -9 תיקון סעיף 41

בסעיף קטן )ד(, אחרי "תוגש" יבוא "לרשם" והסיפה החל במילים "לבית המשפט   )1(
העליון" - תימחק;

במקום סעיף קטן )ה( יבוא:  )2(

משפט  בית  לפני  לערעור  נתונה  תהיה  לביטול  בבקשה  הרשם  החלטת  ")ה( 
מחוזי 

המערער ימסור לרשם הודעה על הגשת ערעור לפי סעיף קטן )ה( בתוך  )ה1( 
שלושים ימים מיום הגשתו 

בערעור לפי סעיף קטן )ה( ישמע בית המשפט, אם נדרש לכך, את הרשם " )ה2( 

בסעיף 45 לפקודה -10 תיקון סעיף 45

בסעיף קטן )א(, במקום "בית המשפט העליון" יבוא "בית משפט מחוזי, והרשם   )1(
יהיה המשיב בערעור";

בסעיף קטן )ב(, במקום "בית המשפט העליון" יבוא "בית משפט מחוזי";   )2(

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:   )3(

המערער ימסור לרשם הודעה על הגשת ערעור לפי סעיף קטן )ב( בתוך  ")ג( 
שלושים ימים מיום הגשתו 

בערעור לפי סעיף קטן )ב( ישמע בית המשפט, אם נדרש לכך, את הרשם " )ד( 

בסעיף 46)ב( לפקודה, במקום "בית המשפט העליון" יבוא "בית משפט מחוזי" 11 תיקון סעיף 46

בסעיף קטן )ב(, במקום "בית המשפט העליון" יבוא "בית משפט מחוזי";  )1(

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:   )2(

המערער ימסור לרשם הודעה על הגשת ערעור לפי סעיף קטן )ב( בתוך  ")ג( 
שלושים ימים מיום הגשתו   

בערעור לפי סעיף קטן )ב( ישמע בית המשפט, אם נדרש לכך, את הרשם " )ד( 

בסעיף 36)ב( לפקודה, במקום "בית המשפט העליון" יבוא "בית משפט מחוזי, והרשם 7  
יהיה המשיב בערעור" 

תיקון סעיף 36

תיקון סעיף 38בסעיף 38 לפקודה -8 

בכותרת השוליים, בסופה יבוא "לפי בקשת מי שאינו הבעל";  )1(

בסעיף קטן )א(, אחרי "רשאי להגיש" יבוא "לרשם" והסיפה החל במילים "לבית   )2(
המשפט העליון" - תימחק;

במקום סעיף קטן )ב( יבוא:  )3(

החלטת הרשם בבקשה לפי סעיף קטן )א( תהיה נתונה לערעור לפני בית  ")ב( 
משפט מחוזי 

המערער ימסור לרשם הודעה על הגשת ערעור לפי סעיף קטן )ב( בתוך  )ב1( 
שלושים ימים מיום הגשתו 

בערעור לפי סעיף קטן )ב( ישמע בית המשפט, אם נדרש לכך, את הרשם "; )ב2( 

סעיפים קטנים )ג( ו–)ד( - בטלים   )4(

תיקון סעיף 41בסעיף 41 לפקודה -9 

בסעיף קטן )ד(, אחרי "תוגש" יבוא "לרשם" והסיפה החל במילים "לבית המשפט   )1(
העליון" - תימחק;

במקום סעיף קטן )ה( יבוא:  )2(

משפט  בית  לפני  לערעור  נתונה  תהיה  לביטול  בבקשה  הרשם  החלטת  ")ה( 
מחוזי 

המערער ימסור לרשם הודעה על הגשת ערעור לפי סעיף קטן )ה( בתוך  )ה1( 
שלושים ימים מיום הגשתו 

בערעור לפי סעיף קטן )ה( ישמע בית המשפט, אם נדרש לכך, את הרשם " )ה2( 

תיקון סעיף 45בסעיף 45 לפקודה -10 

בסעיף קטן )א(, במקום "בית המשפט העליון" יבוא "בית משפט מחוזי, והרשם   )1(
יהיה המשיב בערעור";

בסעיף קטן )ב(, במקום "בית המשפט העליון" יבוא "בית משפט מחוזי";   )2(

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:   )3(

המערער ימסור לרשם הודעה על הגשת ערעור לפי סעיף קטן )ב( בתוך  ")ג( 
שלושים ימים מיום הגשתו 

בערעור לפי סעיף קטן )ב( ישמע בית המשפט, אם נדרש לכך, את הרשם " )ד( 

תיקון סעיף 46בסעיף 46)ב( לפקודה, במקום "בית המשפט העליון" יבוא "בית משפט מחוזי" 11 
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בסעיף 49)ב( לפקודה, במקום "בית המשפט העליון" יבוא "בית משפט מחוזי, והרשם 12 תיקון סעיף 49
יהיה המשיב בערעור" 

בסעיף 53 לפקודה - 13 תיקון סעיף 53

משפט  "בית  יבוא  העליון"  המשפט  "בית  במקום  ובו,  ")א(",  יסומן  בו  האמור   )1(
מחוזי";

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )2(

51 יהיה הרשם המשיב  50 או  בערעור על החלטת הרשם לפי סעיפים  ")ב( 
בערעור 

המערער על החלטת הרשם לפי סעיף 52 ימסור לרשם הודעה על הגשת  )ג( 
הערעור בתוך שלושים ימים מיום הגשתו  

בערעור לפי סעיף קטן )ב( ישמע בית המשפט, אם נדרש לכך, את הרשם " )ד( 

 תיקון כותרת
פרק י"א

בכותרת פרק י"א לפקודה, לפני "ראיות" יבוא "שפיטה,"  14 

 הוספת סעיפים
63א עד 63ג

אחרי כותרת פרק י"א לפקודה יבוא:15 

"ערעור על החלטה 
אחרת של הרשם

החלטה אחרת של הרשם, לפי חוק זה, ניתנת לערעור לפני 63א 
בית המשפט, אם ניתנה רשות לכך מאת בית המשפט; לעניין 
זה, "החלטה אחרת" - החלטה שאין בה כדי לסיים את הדיון 

בהליך שנערך בפניו 

בית המשפט המחוזי 
המוסמך

הוא 63ב  זה,  חוק  לעניין  המוסמך,  המחוזי  המשפט  בית  )א( 
בית המשפט המחוזי במחוז ירושלים או במחוז תל אביב, 
לפי בחירת מגיש ההליך; ואולם רשאי השר, בצו, להורות 
שהסמכות של בית משפט מחוזי לפי חוק זה תהיה גם בידי 

בתי משפט מחוזיים אחרים שיקבע 

הוראות סעיף זה לא יחולו לעניין פרקים ט' וי'  )ב( 

ערעור על פסק דין 
או על החלטה אחרת 

של בית משפט 
מחוזי

פסק דין והחלטה אחרת כהגדרתה בסעיף 63א, של בית משפט 63ג 
מחוזי, לפי חוק זה, ניתנים לערעור לפני בית המשפט העליון, 
אם ניתנה רשות לכך מאת נשיא בית המשפט העליון או 
מאת שופט אחר של בית המשפט העליון שנשיאו קבע לכך; 
ההוראות לפי סעיף 41)ב( סיפה ו–)ג( לחוק בתי המשפט יחולו, 
בשינויים המחויבים, לעניין מתן רשות ערעור על החלטה 

אחרת כאמור "

בסעיף 68 לפקודה, במקום "שופט בית משפט שלום" יבוא "בית משפט" 16 תיקון סעיף 68

הוראות הפקודה לא יחולו על הליך שהיה תלוי ועומד לפני בית המשפט העליון ערב 17  אי–תחולה
תחילתו של חוק זה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע י
שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת
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