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"מקרקעי ישראל" - כמשמעותם בחוק–יסוד: מקרקעי ישראל5 "

חוק זה יחול על תשלום דמי חכירה שנתיים בעבור שנת 2010 ואילך 2 תחולה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

ס"ח התש"ך, עמ' 56   5

חוקהפטנטים)תיקוןמס'8(,התשע"א-2011*

בחוק הפטנטים, התשכ"ז-1967  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 1, אחרי ההגדרה "פנקס" 1 תיקון סעיף 1
יבוא:

""פרסום באינטרנט" - פרסום לפי הוראות סעיף 166א;" 

בסעיף 16 לחוק העיקרי - 2 תיקון סעיף 16

בסעיף קטן )א(, במקום "ברשומות, על חשבון המבקש" יבוא "באינטרנט";  )1(

בסעיף קטן )ב(, המילים "על חשבון המבקש" - יימחקו   )2(

בסעיף 17)א( לחוק העיקרי, פסקה )3( - תימחק 3 תיקון סעיף 17

בסעיף 26)א( לחוק העיקרי, במקום "ברשומות, על חשבון המבקש" יבוא "באינטרנט" 4 תיקון סעיף 26

בסעיף 48ו)ג( לחוק העיקרי, פסקה )3( - תימחק  5 תיקון סעיף 48ו

בסעיף 58 לחוק העיקרי, במקום "ברשומות" יבוא "באינטרנט" 6 תיקון סעיף 58

בסעיף 60 לחוק העיקרי, במקום "ברשומות" יבוא "באינטרנט" 7 תיקון סעיף 60

בסעיף 61 לחוק העיקרי, המילה "ברשומות" - תימחק 8 תיקון סעיף 61

בסעיף 64ג)ה( לחוק העיקרי, במקום "ברשומות" יבוא "באינטרנט" 9 תיקון סעיף 64ג

בסעיף 64ה לחוק העיקרי, במקום "ברשומות" יבוא "באינטרנט" 10 תיקון סעיף 64ה

בסעיף 64טז לחוק העיקרי, ברישה, במקום "ברשומות" יבוא "באינטרנט" 11 תיקון סעיף 64טז

בסעיף 66 לחוק העיקרי, במקום "ברשומות" יבוא "באינטרנט" 12 תיקון סעיף 66

בסעיף 73 לחוק העיקרי -13 תיקון סעיף 73

בסעיף קטן )ב(, במקום "ברשומות, על חשבון המבקש" יבוא "באינטרנט";  )1(

בסעיף קטן )ז(, במקום "ברשומות" יבוא "באינטרנט"   )2(

2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  )3 בינואר  התקבל בכנסת ביום כ"ז בטבת התשע"א   *
הממשלה - 518, מיום ט"ז בתמוז התש"ע )28 ביוני 2010(, עמ' 1160 

ס"ח התשכ"ז, עמ' 148; התשס"ו, עמ' 195   1
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בסעיף 124)א( לחוק העיקרי, במקום "על חשבון המבקש הודעה ברשומות" יבוא "הודעה 14 תיקון סעיף 124
באינטרנט" 

אחרי סעיף 166 לחוק העיקרי יבוא:15 הוספת סעיף 166א

"פרסום בקשות 
 והודעות והעיון

בהן

64ג, 166א   ,60  ,58  ,26  ,16 סעיפים  לפי  והודעות  בקשות  )א( 
170, יפורסמו באתר האינטרנט של   ,124  ,73  ,66 64טז,  64ה, 
הלשכה, שיהיה נגיש לכלל הציבור בלא תשלום; הפרסום 
באתר האינטרנט ייעשה באופן שיבטיח את אמינות המידע 
המתפרסם כאמור, את זמינותו, את יכולת האחזור שלו והפקת 

פלט ממנו 

לשם אבטחת הבקשות וההודעות המתפרסמות באתר  )ב( 
במערכות  שימוש  הלשכה  תעשה  הלשכה,  של  האינטרנט 
תוכנה וחומרה מהימנות המעניקות הגנה סבירה מפני חדירה, 

שיבוש, הפרעה או גרימת נזק למחשב או לחומר מחשב 

עותק של הבקשות וההודעות, כאמור בסעיף קטן )א(,  )ג( 
יישמר ויועמד לעיון הציבור על גבי נייר או על גבי חומר אחר, 

במקומות אלה: 

גנזך המדינה;   )1(

הספרייה הלאומית;   )2(

ספריית הכנסת;   )3(

ספריית משרד המשפטים;   )4(

משרדי הלשכה "  )5(

בסעיף 170)ב( לחוק העיקרי, במקום "ברשומות" יבוא "באינטרנט" 16 תיקון סעיף 170

בסעיף 194 לחוק העיקרי, אחרי פסקה )13( יבוא:17 תיקון סעיף 194

")14( פרסום הפנקס באתר האינטרנט של הלשכה ופרסום באינטרנט כאמור בסעיף 
166א, וכן קביעת דרכי פרסום נוספות "

תחילתו של חוק זה ביום י"א בטבת התשס"ז )1 בינואר 2007( )להלן - יום התחילה(; 18 תחילה ותשריר
הודעות ובקשות כאמור בסעיפים 16, 26, 58, 60, 64ג, 64ה, 64טז, 66, 73, 124 ו–170 לחוק 
העיקרי, שפורסמו באתר האינטרנט של הלשכה, בתקופה שמיום התחילה עד יום 
פרסומו של חוק זה, יראו אותן כאילו פורסמו לפי הסעיפים האמורים כנוסחם בחוק 

זה; בסעיף זה, "הלשכה" - כהגדרתה בחוק העיקרי 

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

בסעיף 124)א( לחוק העיקרי, במקום "על חשבון המבקש הודעה ברשומות" יבוא "הודעה 14 
באינטרנט" 

תיקון סעיף 124

הוספת סעיף 166אאחרי סעיף 166 לחוק העיקרי יבוא:15 

"פרסום בקשות 
 והודעות והעיון

בהן

64ג, 166א   ,60  ,58  ,26  ,16 סעיפים  לפי  והודעות  בקשות  )א( 
170, יפורסמו באתר האינטרנט של   ,124  ,73  ,66 64טז,  64ה, 
הלשכה, שיהיה נגיש לכלל הציבור בלא תשלום; הפרסום 
באתר האינטרנט ייעשה באופן שיבטיח את אמינות המידע 
המתפרסם כאמור, את זמינותו, את יכולת האחזור שלו והפקת 

פלט ממנו 

לשם אבטחת הבקשות וההודעות המתפרסמות באתר  )ב( 
במערכות  שימוש  הלשכה  תעשה  הלשכה,  של  האינטרנט 
תוכנה וחומרה מהימנות המעניקות הגנה סבירה מפני חדירה, 

שיבוש, הפרעה או גרימת נזק למחשב או לחומר מחשב 

עותק של הבקשות וההודעות, כאמור בסעיף קטן )א(,  )ג( 
יישמר ויועמד לעיון הציבור על גבי נייר או על גבי חומר אחר, 

במקומות אלה: 

גנזך המדינה;   )1(

הספרייה הלאומית;   )2(

ספריית הכנסת;   )3(

ספריית משרד המשפטים;   )4(

משרדי הלשכה "  )5(

תיקון סעיף 170בסעיף 170)ב( לחוק העיקרי, במקום "ברשומות" יבוא "באינטרנט" 16 

תיקון סעיף 194בסעיף 194 לחוק העיקרי, אחרי פסקה )13( יבוא:17 

")14( פרסום הפנקס באתר האינטרנט של הלשכה ופרסום באינטרנט כאמור בסעיף 
166א, וכן קביעת דרכי פרסום נוספות "

תחילתו של חוק זה ביום י"א בטבת התשס"ז )1 בינואר 2007( )להלן - יום התחילה(; 18 
הודעות ובקשות כאמור בסעיפים 16, 26, 58, 60, 64ג, 64ה, 64טז, 66, 73, 124 ו–170 לחוק 
העיקרי, שפורסמו באתר האינטרנט של הלשכה, בתקופה שמיום התחילה עד יום 
פרסומו של חוק זה, יראו אותן כאילו פורסמו לפי הסעיפים האמורים כנוסחם בחוק 

זה; בסעיף זה, "הלשכה" - כהגדרתה בחוק העיקרי 

תחילה ותשריר

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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