חוק הפטנטים (תיקון מס'  ,)9התשע"ב2011-*
החלפת מונחים

.1

בחוק הפטנטים ,התשכ"ז1967-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,בכל מקום ,במקום "לשכה"
יבוא "רשות" ,במקום "לשכת" יבוא "רשות" ,במקום "ללשכה" יבוא "לרשות" ,במקום
"בלשכה" יבוא "ברשות" ,במקום "הלשכה" יבוא "הרשות" ובמקום "בלשכת" יבוא
"ברשות".

תיקון סעיף 17

.2

בסעיף  17לחוק העיקרי ,אחרי סעיף קטן (א )1יבוא:

תיקון סעיף 48א

.3

הוספת סעיפים
48ט עד 48יג

.4

"(א )2לבקשת המבקש ,יפיק הבוחן לגבי בקשה ,דוח במתכונת של דוח חיפוש
בין–לאומי ,כהגדרתו בסעיף 48א".
בסעיף 48א לחוק העיקרי -
( )1בהגדרה "האמנה" ,במקום "כפי שהיו בתוקף ביום  1בינואר  "1994יבוא "בנוסחן
העדכני כפי שהן מפורסמות באתר האינטרנט של הארגון העולמי לקניין רוחני
(( )WIPO - World Intellectual Property Organizationבחוק זה  -התקנות
לאמנה);";
()2

אחרי ההגדרה "בקשה בין–לאומית המייעדת את ישראל" יבוא:
""דוח חיפוש בין–לאומי"  -דוח המופק בהתאם לסעיף  15לאמנה ,על בסיס
התביעות הכלולות בבקשה בין–לאומית ,המתייחס לפירוט האמצאה
הכלול בבקשה ולשרטוטים הנלווים אליה ,ככל שישנם ,במטרה לגלות
פרסומים קודמים כמשמעותם בתקנות לאמנה;
"דוח בחינה מקדימה"  -חוות דעת מקדמית הנערכת על בסיס בחינה של
החידוש ,ההתקדמות ההמצאתית ויכולת השימוש התעשייתי באמצאה
שהיא נושא הבקשה הבין–לאומית ,בהתאם לסעיף  33לאמנה;
"חוות דעת נלווית"  -חוות דעת כתובה לגבי החידוש ,ההתקדמות ההמצאתית
ויכולת השימוש התעשייתי באמצאה שהיא נושא הבקשה הבין–לאומית,
כאמור בתקנה  bis43לתקנות לאמנה;
"רשות חיפוש בין–לאומית"  -משרד לאומי או ארגון בין–לאומי המפיק דוחות
חיפוש בין–לאומיים ,כאמור בסעיף  16לאמנה;
"רשות בין–לאומית לבחינה מקדימה"  -משרד לאומי או ארגון בין–לאומי ,המפיק
דוחות בחינה מקדימה ,כאמור בסעיף  32לאמנה".

"רשות חיפוש
48ט( .א) הרשות תשמש רשות חיפוש בין–לאומית ורשות
בין–לאומית ורשות
בין–לאומית לבחינה מקדימה ,לגבי בקשות בין–לאומיות
בין–לאומית לבחינה
מקדימה
שמגישים אזרחי ישראל ,תושביה או תאגידים שהתאגדו
בישראל ,בהתאם לאמנה ,להסכם שנחתם עם המשרד הבין–
לאומי על פי סעיף ()3(16ב) לאמנה ,המופקד לעיון הציבור
ברשות ומפורסם באתר האינטרנט שלה (בפרק זה  -ההסכם),
ולהוראות פרק זה.

*
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אחרי סעיף 48ח לחוק העיקרי יבוא:

התקבל בכנסת ביום ט' בכסלו התשע"ב ( 5בדצמבר  ;)2011הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,572 -מיום א' באדר ב' התשע"א ( 7במרס  ,)2011עמ' .558
ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;148התשע"א ,עמ' .196

ספר החוקים  ,2325י"ב בכסלו התשע"ב8.12.2011 ,

הרשות תשמש רשות
רשות
תשמש (א),
סעיף קטן
הרשות
מהוראות
קטן (א),
לגרוע
סעיף
מהוראותבלי
(ב) בלי לגרוע (ב)
בין–לאומיתגםלבחינה מקדימה גם
לבחינה מקדימה
בין–לאומיתורשות
ורשותבין–לאומית
חיפוש בין–לאומיתחיפוש
או תושב של מדינה
מדינה
שלאזרח
שהגיש
בין–לאומיתתושב
שהגיש אזרח או
בין–לאומיתבקשה
לגבי
לגבי בקשה
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בנספח להסכם
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המנויה בנספח להסכם או
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את רשימת
המדינות
ברשומות
רשימת
יפרסם
הרשםאת
הרשם יפרסם ברשומות
בקשה להפקת דוח
חיפוש בין–לאומי

להפקת דוח
בין–לאומי חיפוש בין–לאומי
חיפושלהפקת דוח
דוחבקשה
לרשות
להפקת
הוגשה
(א)בקשה
לרשות
הוגשה48י.
בקשה (א)
48י.
חיפוש בין–לאומי
דוח חיפוש בין–לאומי
בין–לאומי
יפיק הבוחן
בין–לאומית,חיפוש
בקשה הבוחן דוח
בין–לאומית ,יפיק
לגבי
לגבי בקשה
הבין–לאומית ,אלא אם כן
אלא אם כן
הבקשה
הבין–לאומית,
נלווית לגבי
הבקשה
וחוות דעת
וחוות דעת נלווית לגבי
מתקיים אחד מאלה:
מאלה:
סבר כי
סבר כי מתקיים אחד

מתייחסת לתחום שהרשות
הבין–לאומיתשהרשות
מתייחסת לתחום
הבקשה
הבין–לאומית
()1
( )1הבקשה
האמנה להוראות האמנה
להוראותבהתאם
בהתאםבו חיפוש
חיפוש עורכת
אינה עורכת בו אינה
וההסכם;
וההסכם;
אינםאו השרטוטים ,אינם
התביעות
השרטוטים,
האמצאה,
התביעות או
האמצאה ,תיאור
()2
( )2תיאור
עריכת חיפוש משמעותי.
משמעותי.
מאפשרים
מאפשרים עריכת חיפוש
חיפוש בין–לאומי בשל
דוח בשל
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חיפוש להפיק
דוח כי אין
הבוחן
להפיק
(ב) סבר הבוחן כי(ב)אין סבר
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ולמשרד
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למבקש ולמשרד למבקש
הבקשה הבין–לאומית.
הבין–לאומית.
הבקשהנלווית לגבי
חוות דעת
רקלגבי
רק חוות דעת נלווית
רקשל סעיף קטן (א) רק
(א)()2
קטןאו
בפסקאות ()1
( )2של סעיף
האמור
התקיים( )1או
(ג) בפסקאות
(ג) התקיים האמור
יפיקהבין–לאומית ,יפיק
בבקשה
הבין–לאומית,
מהתביעות הכלולות
הכלולות בבקשה
לגבי חלק
לגבי חלק מהתביעות
דעת נלווית לגבי שאר
וחוות שאר
נלווית לגבי
בין–לאומי
חיפושדעת
דוח וחוות
בין–לאומי
הבוחן דוח חיפוש הבוחן
הדעתבדוח ובחוות הדעת
ובחוותויציין
באותה בקשה
ויציין בדוח
הכלולות
התביעותבקשה
התביעות הכלולות באותה
מהתביעות הכלולות בבקשה.
הכלולות בבקשה.
לגבי חלק
מהתביעות
חלקהופקו רק
לגבי הם
כי הם הופקו רק כי
שהוגשה לגביה בקשה
בקשה
בין–לאומית
שהוגשה לגביה
כי בקשה
בין–לאומית
בקשהראה הבוחן
(ד) ראה הבוחן כי(ד)
יותרקטן (א) ,כוללת יותר
כוללתסעיף
בין–לאומי לפי
סעיף קטן (א),
חיפוש
דוחלפי
בין–לאומי
להפקת דוח חיפושלהפקת
ויבקשו לשלם אגרה
אגרה
למבקש,
ויבקשוכךלשלם
יודיע על
למבקש,
כךאחת,
מאמצאה
מאמצאה אחת ,יודיע על
הנוספת) -.האגרה הנוספת).
האגרה(בסעיף זה
נוספת (בסעיף זה -נוספת
(ה)

כולה או חלקה ,בפרק
הנוספת,בפרק
או חלקה,
האגרה
שולמהכולה
( )1הנוספת,
האגרה
( )1שולמה(ה)
וחוותדוח החיפוש וחוות
יתייחסו
החיפוש
באמנה,
לכךדוח
יתייחסו
באמנה,שנקבע
הזמן שנקבע לכך הזמן
המוגדרות בתביעות
בתביעות
לאמצאות
המוגדרות
הנלווית גם
לאמצאות
הדעת הנלווית גםהדעת
שולמה שבעבורן שולמה
הבין–לאומית
שבעבורן
בבקשה
הבין–לאומית
הכלולות בבקשה הכלולות
האגרה כאמור.
האגרה כאמור.
האמורבפרק הזמן האמור
הזמןהנוספת
האגרה
שולמהבפרק
הנוספת
האגרהלא
( )2לא שולמה ()2
חיפוש בין–לאומי וחוות
דוח וחוות
בין–לאומי
חיפוש הבוחן
דוח( ,)1יפיק
בפסקה
בפסקה ( ,)1יפיק הבוחן
הראשונה המוגדרת
המוגדרת
האמצאה
הראשונה
נלווית לגבי
האמצאה
דעת נלווית לגבידעת
בבקשה הבין–לאומית.
הבין–לאומית.
בתביעות הכלולות
בתביעות הכלולות בבקשה

בקשה להפקת דוח
בחינה מקדימה

2

להפקת דוח
בקשה
בחינה מקדימה לגבי
לגבי
מקדימהדוח
בחינה להפקת
דוח בקשה
לרשות
להפקת
הוגשה
לרשות(א)בקשה
הוגשה 48יא.
48יא( .א)
בחינה מקדימה
הבקשה הבין–לאומית
הבין–לאומית
לאחר שהוגשה
בין–לאומית,הבקשה
לאחר שהוגשה
בקשה בין–לאומית,בקשה
דוח חיפוש בין–לאומי,
בין–לאומי,
לשם הפקת
חיפוש
בין–לאומית
חיפושהפקת דוח
בין–לאומית לשם
לרשות
לרשות חיפוש
הבקשה הבין–לאומית,
הבין–לאומית,
מקדימה לגבי
הבקשה
בחינה
לגבי
מקדימהדוח
יפיק הבוחן
יפיק הבוחן דוח בחינה
מתקיים אחד מאלה:
מאלה:
סבר כי
אחד
מתקיים כן
אלא אם כן סבר כיאלא אם
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( )1הבקשה הבין–לאומית מתייחסת לתחום שהרשות
אינה עורכת בו בחינה מקדימה בהתאם להוראות
האמנה וההסכם;
( )2תיאור האמצאה ,התביעות או השרטוטים ,אינם
מאפשרים הפקת דוח בחינה מקדימה משמעותי.
(ב) סבר הבוחן כי אין להפיק דוח בחינה מקדימה בשל טעם
מהטעמים המפורטים בסעיף קטן (א) ,יודיע על כך למבקש,
בצירוף הנימוקים לכך.
(ג) התקיים האמור בפסקאות ( )1או ( )2של סעיף קטן (א) רק
לגבי חלק מהתביעות הכלולות בבקשה הבין–לאומית ,יפיק
הבוחן דוח בחינה מקדימה לגבי שאר התביעות הכלולות
באותה בקשה ויציין בדוח כי הוא הופק רק לגבי חלק
מהתביעות הכלולות בבקשה.
(ד) ראה הבוחן כי בקשה בין–לאומית שהוגשה לגביה
בקשה להפקת דוח בחינה מקדימה לפי סעיף קטן (א) ,כוללת
יותר מאמצאה אחת ,יודיע על כך למבקש ,ויבקשו לצמצם
את התביעות או לשלם אגרה נוספת (בסעיף זה  -האגרה
הנוספת).
(ה)

( )1צומצמו התביעות או שולמה האגרה הנוספת,
כולה או חלקה ,בפרק הזמן אשר נקבע לכך באמנה,
יתייחס דוח הבחינה המקדימה לאמצאות המוגדרות
בתביעות הכלולות בבקשה הבין–לאומית שבעבורן
שולמה האגרה כאמור.
( )2לא צומצמו התביעות ולא שולמה האגרה
הנוספת בפרק הזמן האמור בפסקה ( ,)1יפיק הבוחן דוח
בחינה מקדימה רק לגבי חלקי הבקשה הבין–לאומית
המתייחסים לאמצאה הראשית שבבקשה.

השגה על החלטת 48יב( .א) מגיש בקשה שקיבל הודעה כאמור בסעיף 48י(ד) או
בוחן כי בקשה
48יא(ד) ,רשאי להשיג על החלטת הבוחן בעניין ,בהתאם
בין–לאומית כוללת
יותר מאמצאה אחת
להוראות סעיף ( 161בסעיף זה  -ההשגה).
(ב) הרשם רשאי לאצול את סמכותו לדון בהשגה לעובד
הרשות או לגוף המורכב מכמה עובדים של הרשות ,כפי
שקבע שר המשפטים.
(ג) מצא מי שדן בהשגה כי ההשגה מוצדקת ,יחולו הוראות
אלה ,לפי העניין:
( )1שילם המבקש את האגרה הנוספת כאמור בסעיף
48י(ה)( )1או 48יא(ה)( - )1תושב לו האגרה הנוספת;
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האגרה הנוספת כאמור
אתכאמור
הנוספת
המבקש
האגרה
אתשילם
המבקש לא
( )2לא שילם ()2
יפיק הבוחן דוח חיפוש
חיפוש
48יא(ה)(- )2
יפיקאוהבוחן דוח
48י(ה)()2
48יא(ה)(- )2
בסעיף 48י(ה)( )2או בסעיף
כללפי העניין ,לגבי כל
מקדימה,
העניין ,לגבי
לפיבחינה
מקדימה,דוח
בין–לאומי או
בין–לאומי או דוח בחינה
בבקשה הבין–לאומית.
הבין–לאומית.
התביעות הכלולות
התביעות הכלולות בבקשה
הסתייעות בדוח
חיפוש בין–לאומי,
בחוות דעת נלווית
ובדוח בחינה
מקדימה בהחלטה
על כשירות לפטנט

דוחבדוח
הסתייעות
מקדימהודוח בחינה מקדימה
דעת נלווית
חוותבחינה
בין–לאומי,ודוח
דעת נלווית
חיפוש
דוחחוות
בין–לאומי,
חיפוש 48יג.
48יג.
חיפוש בין–לאומי,
יחייבו את הבוחן לעניין
הבוחןלאלעניין
בין–לאומית,
יחייבו את
בקשה
בין–לאומית ,לא
נלוויתלגבי בקשהשהופקו לגבי
שהופקו
בחוות דעת
ובדוח בחינה
רשאיבקשה ,ואולם רשאי
לאותה
ואולם
ביחס
בקשה,
48ו(ג)()1
לאותה
ביחססעיף
בחינה לפי
בחינה לפי סעיף 48ו(ג)()1
מקדימה בהחלטה
לצורך הבחינה כאמור".
כאמור".
הבחינהבהם
להסתייע
לצורך
הבוחן
להסתייע בהם
הבוחן
לפטנט
על כשירות

חוק הגנת
תיקון חוק
במקום
תיקון(2א),
בסעיף
במקום
התשכ"ה1965-,2
גאוגרפיים,בסעיף (2א),
התשכ"ה1965-,2
גאוגרפיים,וציונים
כינויי מקור
וציונים
מקור הגנת
כינויי בחוק
בחוק
הגנתהגנת .5
.5
כינויי מקור
כינויי מקור וציונים
הפטנטים".
"ברשות
הפטנטים".
יבוא
הפטנטים"
"ברשות
"בלשכת
יבוא
הפטנטים"
"בלשכת
וציונים גאוגרפיים
גאוגרפיים  -מס' 4
 -מס' 4

תחילה
תחילתו של חוק זה  30ימים מיום פרסומו ,ואולם רשאי שר המשפטים ,בצו ,לדחות
.6
תחילתו של חוק זה  30ימים מיום פרסומו ,ואולם רשאי שר המשפטים ,בצו ,לדחות תחילה
.6
את מועד תחילתו.
את מועד תחילתו.

שמעון פרס
נשיא המדינה

ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
יעקב נאמן
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו ראש הממשלה
שר המשפטים
ראש הממשלה
ר א וב ן ר י ב ל י ן
שמעון פרס
ר א וב ן ר י ב ל י ן יושב ראש הכנסת
נשיא המדינה
יושב ראש הכנסת

יעקב נאמן
שר המשפטים

חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס'  ,)102התשע"ב2011-*
חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס'  ,)102התשע"ב2011-*
תיקון סעיף 4
בפקודת התעבורה( 1להלן  -הפקודה) ,בסעיף  ,4האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
.1
תיקון סעיף 4
בפקודת התעבורה( 1להלן  -הפקודה) ,בסעיף  ,4האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
.1

"(ב) בתקנות לפי סעיף קטן (א) המסדירות העברת רישיון רכב יקבע השר הוראות
הוראות
כדי רכב
רישיון
העברת
המסדירות
לענייןקטן (א)
"(ב) בתקנות לפי סעיף
האגרות והמסים החלים
השר כל
יקבעשולמו
לוודא כי
הרישוי
רשות
בדיקות שתבצע
החלים
והמסים
האגרות
כל
שולמו
כי
לוודא
כדי
הרישוי
רשות
לעניין בדיקות
שתבצעהרכב ,ובדיקות נוספות שתבצע כדי לברר ,בין השאר ,קיום עיקול על הרכב או
על
או
הרכב
על
עיקול
קיום
,
ר
השא
בין
,
ר
לבר
כדי
שתבצע
נוספות
ובדיקות
על הרכב,
הגבלה אחרת שבשלה נקבע כי אין להעביר רישיון רכב ,וכן  -בהתייעצות עם שר
בהתייעצות עם
עלוכן -
רכב,
רישיון
להעביר
הגבלה אחרת שבשלה נקבע
שרהתשכ"ז1967-".2
המשכון,
הרכב לפי חוק
משכון
רישום
אין לברר
כיכדי
המשפטים -
המשפטים  -כדי לברר רישום משכון על הרכב לפי חוק המשכון ,התשכ"ז1967-".2
תקנות ראשונות
תקנות לפי סעיף (4ב) לפקודה ,כנוסחו בחוק זה ,לעניין בדיקת רישומו של משכון לפי
.2
תקנות לפי סעיף (4ב) לפקודה ,כנוסחו בחוק זה ,לעניין בדיקת רישומו של משכון לפי תקנות ראשונות
.2
חוק המשכון ,התשכ"ז ,1967-יותקנו עד ליום י"ט בטבת התשע"ג ( 1בינואר .)2013
חוק המשכון ,התשכ"ז ,1967-יותקנו עד ליום י"ט בטבת התשע"ג ( 1בינואר .)2013

שמעון פרס
נשיא המדינה

*
1
2

ישראל כץ
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ישראל כ
שרץ התחבורה והבטיחות בדרכים
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו ראש הממשלה
שר התחבורה והבטיחות בדרכים
ראש הממשלה
ר א וב ן ר י ב ל י ן
שמעון פרס
נשיא המדינה ר א וב ן ר י ב ל י ן יושב ראש הכנסת
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ב' בכסלו התשע"ב ( 28בנובמבר  ;)2011הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,389 -מיום י"ב בסיוון התשע"א ( 14ביוני  ,)2011עמ' .182
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ'  ;173התשע"ב ,עמ' .2
ס"ח התשכ"ז ,עמ' .48

ספר החוקים  ,2325י"ב בכסלו התשע"ב8.12.2011 ,

57

