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חוק העיצובים, התשע"ז-2017*
ספר החוקים 2662, ט"ו באב התשע"ז, 7.8.2017

פרק א': הגדרות
בחוקזה-1פהגדרות

"אמנתפריס"-אמנהבדברהגנתהקנייןהתעשייתישנחתמהבפריסביוםי"אבאדר
ב'התרמ"ג)20במרס1883(1,והתיקוניםבאמנהכאמורככלשישראלחייבתבהם;

"ארגוןהסחרהעולמי"-ארגוןהסחרהעולמישהוקםבהסכםשנחתםבמרקשביוםד'
באיירהתשנ"ד)15באפריל1994(;

"בעלעיצוב"-בעליםשלעיצובלפיהוראותסימןא'בפרקג',וכןמישהועברהלו
כדיןהבעלותבעיצוב;

"בקשהלרישוםעיצוב"-בקשהלרישוםעיצובשהוגשהבהתאםלהוראותסימןא'
לפרקד';

"הגורםהמוסמך"-כלאחדמאלה:

הרשם; )1(

עובדהרשותשהרשםאצללואתסמכותובהתאםלהוראותסעיף95; )2(

"הסכםלוקרנו"-הסכםבדברסיווגבין־לאומישלעיצוביםשנחתםבלוקרנוביוםט"ז
בתשריהתשכ"ט)8באוקטובר1968(,והתיקוניםבו;

"ועדתהכלכלה"-ועדתהכלכלהשלהכנסת;

"חוקהפטנטים"-חוקהפטנטים,התשכ"ז-21967;

"מדינהחברה"-מדינתהאיגודאומדינהשהיאחברהבארגוןהסחרהעולמי;

"מדינתהאיגוד"-מדינהשהיאחברהבאיגודלהגנתהקנייןהתעשייתימכוחאמנת
פריס,אוקבוצהשלמדינותהאיגודהמקיימתמערכתמשותפתבעבורהגשת
בקשותלעיצוב,לרבותשטחיםשאמנתפריסהוחלהעליהםמכוחהסמכויות

שהוענקולענייןזהבאמנהכאמור;

"המועדהקובע"-המועדכמפורטלהלן,לפיהעניין:

הגשת תאריך - עיצוב לרישום בקשה לגביו שהוגשה עיצוב לעניין )1(
הבקשהלרישוםהעיצובלפיסעיף20,ואםהוגשהלגביהעיצובבקשהקודמת
כמשמעותהבסעיף21ומתקיימיםהתנאיםהמנוייםבאותוסעיף-תאריךהגשת

הבקשההקודמתכמשמעותובסעיף21;

לענייןעיצובשלאהוגשהלגביובקשהלרישוםעיצוב-המועדשבובעל )2(
העיצובאומימטעמופרסםבציבורלראשונהאתהעיצובאואתהמוצרנושא

העיצוב,בישראלאומחוץלישראל;

"מוצר"-לרבותמערכתשלפריטים,אריזה,סימןגרפי)Graphicsymbol(,תצוגתמסך,
ולמעטגופן)Typeface(ותוכנתמחשב;

"מעצב"-מישעיצבעיצוב,ואםהעיצובעוצבבידישניבניאדםאויותרבמשותף
-כולםיחד;

התקבלבכנסתביוםג'באבהתשע"ז)26ביולי2017(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהממשלה *
-928,מיוםי"טבתמוזהתשע"ה)6ביולי2015(,עמ'696פ

כתביאמנה735,כרך21,עמ'495פ 1

ס"חהתשכ"ז,עמ'148פ 2
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"מערכתשלפריטים"-שניפריטיםלפחותשמתקיימיםלגביהםכלאלה:

הםמאותוסוג; )1(

מאפייניהםהחזותייםנבדליםזהמזהרקבפרטיםשאינםמהותיים; )2(

באופןרגילהםמוצעיםלמכירהיחדאומיועדיםלשימושיחד; )3(

"משתמשמיודע"-אדםהמעונייןבמוצרנושאהעיצובלשםשימושבו,המכירמגוון
שלעיצוביםהקיימיםבתחוםשאליומשתייךהמוצרכאמור;

"עיצוב"-מראהושלמוצראושלחלקממוצר,המורכבממאפייןחזותיאחדאויותר
שלהמוצראושלחלקמהמוצר,לפיהעניין,ובכללזהמיתאר,צבע,צורה,עיטור,

מרקםאוהחומרשממנוהםעשויים;

"עיצובלארשום"-עיצובשאינועיצוברשום;

"עיצוברשום"-עיצובהרשוםבפנקס;

"הפנקס"-פנקסהעיצוביםכמשמעותובסעיף102;

"פרסוםבציבור"-כלאחתמהפעולותהמפורטותלהלן,לרבותאםבוצעהבאמצעות
האינטרנט:

פרסוםעיצובבציבור; )1(

הפצהבציבורשלמוצרנושאעיצוב; )2(

הצעהלמכירהשלמוצרנושאעיצוב; )3(

"הרשות"-רשותהפטנטיםשהוקמהלפיסעיף156לחוקהפטנטים;

"הרשם"-כלאחדמאלה:

רשםהעיצוביםכמשמעותובסעיף94; )1(

מישהתמנהלסגןרשםהפטנטיםלפיסעיף158לחוקהפטנטים; )2(

לענייןהסמכויותהמנויותבסעיפים12)ב(,34)ב(,46עד98,48ו־99-גםמי )3(
שהתמנהלפוסקבקנייןרוחנילפיסעיף172א)א(לחוקהפטנטים;

"שימושעצמי"-כהגדרתובסעיף129לפקודתהמכס3;

"השר"-שרהמשפטיםפ

פרק ב': ייחוד הוראות החוק וכשירות עיצוב להגנה 
ייחודהוראות

החוק
לאתהיהזכותבעיצוב,אלאלפיהוראותחוקזהפ2פ

כשירותלהגנה
עלעיצובכעיצוב

רשום

עיצוביהיהכשירלהגנהכעיצוברשוםלפיהוראותפרקד',אםהואחדשובעלאופי3פ
ייחודיבהתאםלהוראותפרקזהפ

כשירותלהגנה
עלעיצובכעיצוב

לארשום

עיצוביהיהכשירלהגנהכעיצובלארשוםלפיהוראותפרקה'בהתקייםשניים4פ )א(
אלה:

הואחדשובעלאופיייחודיבהתאםלהוראותפרקזה; )1(

באופן בישראל בציבור הופץ או למכירה הוצע העיצוב נושא המוצר )2(
מסחרי,בידיבעלהעיצובאומימטעמו,לרבותבאמצעותהאינטרנט,בתוךשישה

חודשיםמהמועדהקובעפ

דינימדינתישראל,נוסחחדש3,עמ'39פ 3
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עלאףהאמורבסעיףקטן)א()2(,נחתמהאמנהביןישראללביןמדינהאחרת )ב(
בענייןהגנהעלעיצוביםלארשומיםאושישראלהצטרפהלאמנהבענייןזה,רשאי
השר,באישורועדתהכלכלה,לקבוע,בצו,כיעיצובלארשוםשהאמנהכאמורמחייבת
אתהגנתובישראל,יהיהמוגןבישראלבהתאםלהוראותהצואףאםלאמתקייםלגביו
התנאישבסעיףהקטןהאמור;ואולםההגנהעלעיצובכאמורלאתהיהיתירהעל
ההגנהשהיתהניתנתלעיצובאילוהתקיימולגביוהתנאיםשבסעיףקטן)א()2(,אלא

אםכןהוסכםעלכךבאמנהאךלאיותרמכפישהוסכםפ

פגיעהבתקנת
הציבור

עלאףהאמורבסעיפים3ו־4,עיצובשישבומשוםפגיעהבתקנתהציבורלאיהיה5פ
כשירלהגנהפ

עיצובייחשבחדשאםלפניהמועדהקובעלאפורסםבציבור,בישראלאומחוץלה,6פעיצובחדש
עיצובזההלואועיצובשנבדלממנורקבפרטיםשאינםמהותייםפ

עיצובבעלאופי
ייחודי

עיצובייחשבבעלאופיייחודי,אםהרושםהכללישהואיוצראצלמשתמשמיודע7פ )א(
שונהמהרושםהכללישיוצרעיצובאחר,שפורסםבציבורלפניהמועדהקובע,אצל

משתמשמיודע;לענייןזהיובאובחשבוןעיצוביםהנוגעיםלכלסוגיהמוצריםפ

נוסףעלהאמורבסעיףקטן)א(,בקביעהאםעיצוביוצראצלמשתמשמיודערושם )ב(
כללישונהכאמורבאותוסעיףקטןיובאבחשבון,ביןהשאר,מגווןהאפשרויותהקיים

לעיצובעיצוביםביחסלמוצריםמהתחוםשאליומשתייךהמוצרנושאהעיצובפ

סייגלענייןפרסום
בציבור

הצגתעיצובבידיבעלהעיצובלאדםאחרלאתיחשבפרסוםבציבורשלהעיצוב,8פ
אםהאדםשהעיצובהוצגלוהסכים,במפורשאובמשתמע,שלאלגלותאתהעיצובפ

פרסוםבציבור
שאינופוגע

בכשירותלהגנה
כעיצוברשום

פרסוםבציבורשלעיצובלאיפגעבכשירותלהגנהעלהעיצובכעיצוברשוםלפי9פ
כהגדרתו הקובע למועד שקדמו החודשים 12 במהלך נעשה אם ד', פרק הוראות

בפסקה)1(להגדרה"המועדהקובע"בידיבעלהעיצובאוכתוצאהממידעשמקורו
בבעלהעיצוב,ביןשהמידעהושגכדיןוביןשהושגשלאכדיןפ

מאפייןחזותישל
מוצרשאינוכשיר

להגנהכעיצוב

עלאףהוראותפרקזה,אלהאינםכשיריםלהגנהכעיצוברשוםאוכעיצובלארשום:10פ

מראהושלמוצראושלחלקממוצרהמוכתבאךורקבידיפעולתושלהמוצר; )1(

מראהושלמוצראושלחלקממוצר,אםהמוצראוחלקמהמוצרכאמורנועדו )2(
להתחברלמוצראחר,להשתלבבמוצראחראושמוצראחרישתלבבהם,ולשםהגשמת

ייעודםכאמורישלייצרםבדיוקבצורהובממדיםשבהםיוצרופ

פרק ג': בעלות בעיצוב והעברתה ומתן רישיון לשימוש בעיצוב

סימן א': בעלות בעיצוב

הבעליםהראשון
שלעיצוב

המעצבהואהבעליםהראשוןשלעיצוב,אלאאםכןנקבעאחרתבפרקזהפ11פ

הבעליםהראשון
שלעיצובשירות

הבעליםהראשוןשלעיצובשעוצבבידיעובדלצורךביצועתפקידואותוך12פ )א(
שימוששלממשבמשאביושלהמעסיק)בסעיףזה-עיצובשירות(הואהמעסיק,אלא

אםכןהוסכםאחרתביןהעובדוביןהמעסיקפ

התעוררסכסוךבשאלהאםעיצובהואעיצובשירות,רשאיםהעובדאוהמעסיק, )ב(
אומימטעמם,לבקשמהרשםשיכריעבשאלהפ

הבעליםהראשון
שלעיצובשעוצב

לפיהזמנה

הבעליםהראשוןשלעיצובשעוצבלפיהזמנה,הואהמזמין,אלאאםכןהוסכםאחרת13פ
ביןהמזמיןוביןהמעצבפ
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חזקתבעלות
בעיצוב

מישנרשםבפנקסכבעלעיצוברשום,רואיםאותוכבעלהעיצובהרשוםאלאאם14פ )א(
כןהוכחאחרתפ

מישפרסםבציבורלראשונהעיצובלארשום,ביןבעצמווביןבאמצעותמימטעמו, )ב(
בישראלאומחוץלישראל,יראואותוכבעלהעיצובהלארשום,אלאאםכןהוכח

אחרתפ

סימן ב': העברת זכויות בעיצוב ומתן רישיונות 

העברתזכויות
ומתןרישיונות

זכויותבעיצובניתנותלהעברה,כולןאוחלקן,בהסכםאועלפידין,ורשאיבעל15פ )א(
העיצובלתתלגביהןרישיוןייחודיאורישיוןשאינורישיוןייחודיפ

הסכםלהעברתזכויותבעיצובאולמתןרישיוןייחודילגביוטעוןמסמךבכתבפ )ב(

בסעיףזה- )ג(

"ניצולעיצוב"-ניצולעיצוברשוםכמשמעותובסעיף37אוניצולעיצובלארשום
כמשמעותובסעיף61,לפיהעניין;

"רישיוןייחודי"-רישיוןהמעניקלבעליוזכותלניצולהעיצוב,כפישנקבעברישיון,
ומגבילאתבעלהעיצובמניצולהעיצובבעצמוומלהרשותלאחרלנצלאת

העיצובכאמורפ

תוקפםשלהעברת
זכויותומתן

רישיונותייחודיים
בעיצובכלפיצד

שלישי

העברתזכויותבעיצוברשוםומתןרישיונותייחודייםלגביזכויותכאמורבהתאם16פ
להוראותסעיף15,איןלהםתוקףכלפישוםאדם,אלאאםכןנרשמובפנקס;הוראות
סעיףזהלאיחולועלהצדדיםלהסכםאועלאדםשידעעלהעברתהזכויותאומתן

הרישיונותכאמורפ

רישוםבפנקסשל
זכויותורישיונות
בעיצוברשוםאו

בעיצובשלגביו
הוגשהבקשה
לרישוםעיצוב

מישהועברולוזכויותבעיצוברשום,מישהעבירלאחראתזכויותיובעיצוברשום,מי17פ
שניתןלורישיוןבעיצוברשוםומישנתןלאחררישיוןבעיצוברשום,בהתאםלהוראות
סעיף15,רשאילבקשמהגורםהמוסמךלרשוםבפנקסאתהזכויותאואתדברמתן
הרישיון,לפיהעניין,כךשישקףאתהזכויותאוהרישיונותבעיצובהרשום;הוגשה
לגורםהמוסמךבקשהכאמור,ירשוםהגורםהמוסמךבפנקסאתהזכויותאואתדבר
מתןהרישיוןבהתאםלבקשה;לענייןסעיףזה,"עיצוברשום"-לרבותעיצובשלגביו

הוגשהבקשהלרישוםעיצובפ

פרק ד': עיצוב רשום

סימן א': בקשה לרישום עיצוב

זכותלבקשרישום
עיצוב

בעלעיצוברשאילהגישלרשותבקשהלרישוםעיצובפ18פ

הגשתבקשה
לרישוםעיצוב

בקשהלרישוםעיצובתכלולאתהפרטיםכמפורטלהלן,ויצורףלהאישורעל19פ )א(
תשלוםאגרהלפיסעיף112)א()5(בעדהגשתהבקשה:

שםבעלהעיצוב; )1(

מעןלמסירתמסמכיםבישראל; )2(

לגביכלעיצובהכלולבבקשה,אתכלאלה: )3(

הסברכיצדהיהמגישהבקשהלבעלהעיצוב; )א(

הסוגותת־הסוגשבהםמבוקשהרישום,בהתאםלהוראותלפיסעיף )ב(
112)א()1(;

תיאורחזותינאותשלהעיצוב,בהתאםלאמותמידהשקבעהשרפ )ג(
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בקשהלרישוםעיצוביכולשתכלולכמהעיצוביםפ )ב(

היההעיצובבבעלותמשותפתשלשניבניאדםאויותר)בחוקזה-עיצוב )ג(
כל בשם להגיש, בעיצוב בבעלות מהשותפים אחד כל רשאי משותפת(, בבעלות
השותפיםכאמור,בקשהלרישוםהעיצוב,תוךציוןדברהבעלותהמשותפתושמות
השותפים;שותףשהגישבקשהכאמורימסורעלכךהודעהבכתבלכלהשותפים

האחריםבבעלותבעיצובפ

כלאחדמהשותפיםבבעלותבעיצובבבעלותמשותפתרשאילוותרעלחלקו )ד(
בעיצובכאמורעלידימסירתהודעהעלכךלרשם;נמסרההודעהכאמורלרשם,ימחק

הרשםאתשמושלהשותףשמסרהודעהכאמורמהבקשהלרישוםעיצובפ

כללהבקשהלרישוםעיצובכמהעיצובים,רשאיהגורםהמוסמךלחלקאותה )ה(
למספרבקשותלרישוםעיצובכךשכלבקשהתכלולעיצובאחדפ

תאריךהגשת
בקשהלרישום

עיצוב

תאריךהגשתבקשהלרישוםעיצוביהיההמועדשבוהוגשההבקשהלראשונה20פ )א(
לרשותפ

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,הוגשהבקשהלרישוםעיצובונפלבהפגםמהפגמים )ב(
המנוייםלהלן,יהיהתאריךהגשתהבקשההמועדשבותוקןהפגםהאמור:

הבקשהאינהכוללתאתשםבעלהעיצוב; )1(

הבקשהאינהכוללתתיאורחזותינאותשלהעיצובבהתאםלהוראותלפי )2(
סעיף19)א()3()ג(;

לאשולמההאגרהלפיסעיף112)א()5(בעדהגשתהבקשהפ )3(

הרשותתמסורלמבקשהודעהעלפגםשנפללפיסעיףקטן)ב(בהקדםהאפשרי, )ג(
ולאיאוחרמ־21ימיםממועדהגשתהבקשהלראשונהאומהמועדשבותיקןהמבקש
אתהפגםלאחרשהרשותמסרהלוהודעהעלקיומושלפגםכאמור,לפיהעניין;הוגשה
לרשותבקשהבהתאםלהוראותסעיף17,תמסורהרשותהודעהלפיסעיףקטןזהלמי

שהועברולוזכויותבבקשהלרישוםעיצובפ

הגישבעלעיצובבקשהלרישוםשלעיצוב,שלגביואולגביעיצובהנבדלממנורק21פדיןקדימה
בפרטיםשאינםמהותייםכברהגישבעלהעיצובאומישקדםלובזכותבעלותעלאותו
עיצובבקשהקודמתלרישוםבמדינהחברהאובקשהקודמתשלפיאמנתפריסדינה
כדיןבקשהשהוגשהבמדינתהאיגוד)בסעיףזה-בקשהקודמת(,רשאיבעלהעיצוב
לבקשכילענייןסעיפים7,6ו־32יראואתתאריךהגשתהבקשההקודמתכתאריך

הגשתהבקשהלרישוםהעיצובבישראל,אםמתקיימיםכלאלה:

הבקשהלרישוםהעיצובבישראלהוגשהבתוךשישהחודשיםממועדהגשת )1(
הבקשההקודמת,ואםהוגשהיותרמבקשהקודמתאחתלרישוםשלאותועיצוב-

מהמועדשבוהוגשההבקשההקודמתהראשונהבהתאםלהוראותאמנתפריס;

הבקשהלהכירבתאריךהגשתהבקשההקודמתהוגשהבמועדובדרךשקבעהשר; )2(

הוגשלגורםהמוסמך,במועדובדרךשקבעהשר,העתקמהבקשההקודמתהמאושר )3(
בידיהרשותהמוסמכתשאליההוגשההבקשהכאמורפ

פרסוםבקשה
לרישוםעיצוב

הוגשהבקשהלרישוםעיצוב,יפרסםהגורםהמוסמךאתהבקשה,ובכללזה22פ )א(
אתהתיאורהחזותישלהעיצובהנכללבה,באתרהאינטרנטשלהרשות,בסמוךככל

האפשרלאחרהגשתהפ
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עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,רשאיהמבקשלבקשמהגורםהמוסמךלדחותאת )ב(
מועדפרסוםהבקשהלרישוםעיצובלתקופהשלאתעלהעלשישהחודשיםמיום

הגשתהבקשה;הגורםהמוסמךידחהאתמועדפרסוםהבקשהבהתאםלמבוקשפ

הוגשהבקשהלדחייתמועדהפרסוםכאמורבסעיףקטן)ב(,רשאיהמבקשלבקש )ג(
מהגורםהמוסמך,בכלשלבבמהלךתקופתהדחייה,לפרסםאתהבקשהלרישוםעיצוב
לפניתוםתקופתהדחייה;הוגשהבקשהכאמור,יחולוהוראותסעיףקטן)א(,בשינויים

המחויביםפ

תיקוןבקשה
לרישוםעיצוב

ביוזמתהמבקש

מבקשרשאי,עדמועדרישוםהעיצובלפיסעיף31,לבקשמהגורםהמוסמךלתקן23פ )א(
אתבקשתולרישוםעיצוב,ובלבדשאיןבתיקוןכאמורכדילשנותאתהעיצובבפרטים
מהותיים;התירהגורםהמוסמךתיקוןבקשהכאמור,יחולולגביהבקשההמתוקנת

הוראותסעיף29)ג(פ

הוגשהבקשהלרישוםשלעיצובבבעלותמשותפת,רשאיכלאחדמהשותפים )ב(
בבעלותבעיצובלהגישבקשהכאמורבסעיףקטן)א(,ובלבדשקיבללכךאתהסכמתם

שלכלהשותפיםהאחריםבבעלותבעיצובפ

חזרהמבקשה
לרישוםעיצוב

מבקשרשאילחזורבומבקשהלרישוםעיצובלאיאוחרממועדרישוםהעיצוב24פ )א(
לפיסעיף31פ

מהשותפים אחד כל רשאי משותפת, בבעלות עיצוב לרישום בקשה הוגשה )ב(
בבעלותבעיצובלחזורבומהבקשהכאמורבסעיףקטן)א(,ובלבדשקיבללכךאת

הסכמתםשלכלהשותפיםהאחריםבבעלותבעיצובפ

חילוקידעותבין
שותפיםלבקשה

לרישוםעיצוב

הוגשהבקשהלרישוםעיצובבבעלותמשותפת,ושוכנעהרשםכיהטיפולבבקשה25פ
מתעכבעקבחילוקידעותשנפלוביןהשותפים,רשאיהואלפעולעלפייוזמתםשלחלק
מהםולתתהוראותלענייןבקשהכאמור,ובלבדשיוזמיהפעולהמסרולשארהשותפים

שאינםצדלההודעהעלכלהליךשלפניהרשםועלכלתיקוןבבקשהפ

סימן ב': בחינת בקשה לרישום עיצוב

בחינתבקשה
לרישוםעיצוב

הוגשהבקשהלרישוםעיצוב,יבחןהגורםהמוסמךאםהעיצובהכלולבבקשה26פ )א(
כשירלהגנהכעיצוברשוםבהתאםלהוראותפרקב';היההמוצרנושאהעיצובמערכת
שלפריטים,יבחןהגורםהמוסמךאתהתקיימותההוראותהאמורותלגביכלאחד

מפריטיהמערכתפ

בבחינהלפיסעיףזהרשאיהגורםהמוסמךלהסתמך,ביןהשאר,עלמסמכים )ב(
שהומצאולועדמועדהרישוםבידימישאינוהמבקש;איןבהמצאתמסמכיםכאמור
כדילחייבאתהגורםהמוסמךלהודיעלמישהמציאלואתאותםמסמכיםעלהליכי

בחינתהבקשהלרישוםהעיצובאועלהחלטתובבקשהפ

דחייתהמשך
הבחינה

מצאהגורםהמוסמךכיעיצובשהוגשהלגביובקשהלרישוםעיצובעלולשלאלהיות27פ
כשירלהגנהכעיצוברשוםבהתאםלהוראותפרקב'בשלקיומהשלבקשהלרישום
עיצובשהוגשהבמועדהקודםלמועדהקובע)בסעיףזה-הבקשההראשונה(,רשאי
הואלהורותכיהמשךבחינתהבקשההמאוחרתיידחהעדלאחרהרישוםלפיסעיף
31שלהעיצובשלגביוהוגשההבקשההראשונהאועדלחזרתהמבקשמהבקשה
הראשונהלפיסעיף24אועדלסירובלרישוםהעיצובשלגביוהוגשההבקשההראשונה

לפיסעיף30,והכוללפיהמוקדםפ

מנומקת,בצירוףתצהירלתמיכה28פהקדמתהבחינה לגורםהמוסמךבקשה רשאילהגיש מבקש )א(
בעובדות,לבחינהעל־אתרשלבקשהלרישוםעיצובשהגיש)בסעיףזה-בקשהלבחינה

על־אתר(,בשלאחדאויותרמאלה:
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גילוהמתקדםאומצבוהרפואישלהמבקש; )1(

אדםאחרהחלבניצולהעיצובשבקשראליוהוגשההבקשהלרישוםעיצוב )2(
אועיצובהשונהממנובפרטיםשאינםמהותיים,בלארשותושלהמבקש,או
שישבסיסלחשששהואיעשהכן;לענייןזה,"ניצולעיצוב"-ביצועפעולה

מהפעולותהמנויותבסעיף37;

חלוףהזמןמאזהוגשההבקשהלרישוםהעיצובארוךבאופןמשמעותי )3(
לעומתהזמןשחלףעדלתחילתהבחינהשלבקשותאחרותשהוגשובאותומועד;

נסיבותמיוחדותהמצדיקותזאתפ )4(

בקשהכאמורבסעיףקטן)א()2(תוגשלגורםהמוסמךבצירוףאישורעלתשלום )ב(
האגרהלפיסעיף112)א()5(פ

מצאהגורםהמוסמךכימתקיימיםהתנאיםהאמוריםבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(, )ג(
בהתאם רשום להגנהכעיצוב הבקשה נושא שלהעיצוב כשירותו בחינת תבוצע
להוראותפרקב',סמוךככלהאפשרלמועדהגשתהבקשהלבחינהעל־אתר;נרשם
העיצובשלגביונעשתהבחינהכאמורבפנקס,יצויןדברבחינתהשלהבקשהבפנקס

ובפרסוםלפיסעיף31פ

הודעהעלליקויים
ותיקוןליקויים

ראההגורםהמוסמךכיבקשהלרישוםעיצובאינהממלאתאחרהוראותסימןא'29פ )א(
למעטהוראותסעיף20)ב()1(ו–)3(,אוכיעיצובשלגביוהוגשהבקשהלרישוםאינוכשיר
להגנהכעיצוברשוםבהתאםלהוראותפרקב',יודיעלמבקשעלהליקוייםשבבקשה
אועלהטעמיםלאי־כשירותושלהעיצובלהגנהכעיצוברשוםכאמור)בסימןזה-

ליקויים(פ

נמסרהלמבקשהודעהלפיסעיףקטן)א(,רשאיהואלתקןאתהליקוייםבבקשה )ב(
בהתאםלהודעתהגורםהמוסמךכאמור,בתוךתקופהשקבעהשר,ובלבדשאיןבתיקון

כדילשנותאתהעיצובבפרטיםמהותיים)בסעיףזה-בקשהמתוקנת(פ

תוקנהבקשהבהתאםלהוראותסעיףקטן)ב(,יראואתהבקשההמתוקנתכאילו )ג(
הוגשהבמועדהקובעוהיאתיבחןבהתאםלהוראותסימןזהפ

סירובלבקשה
לרישוםעיצוב

לאתיקןהמבקשבתוךתקופהשקבעהשראתהליקוייםבבקשהבהתאםלהודעת30פ )א(
הגורםהמוסמךלפיסעיף29,יסרבהגורםהמוסמךלרישוםהעיצובוימסורהודעהעל

כךלמבקשפ

סירבהגורםהמוסמךלרישוםעיצובכאמורבסעיףקטן)א(,רשאיהוא,עלפי )ב(
בקשתהמבקש,לדוןמחדשבדברהסירובכאמור,ובלבדשהבקשהלדיוןמחדשתוגש
בתוךשלושהחודשיםמהמועדשבונשלחהלמבקשהודעהעלסירובהגורםהמוסמך

לרישוםכאמורפ

סימן ג': רישום העיצוב

נוכחהגורםהמוסמךכיעיצובשלגביוהוגשהבקשהלרישוםעיצובכשירלהגנה31פרישוםהעיצוב )א(
כעיצוברשוםבהתאםלהוראותפרקב',ירשוםהרשםאתהעיצובבפנקסויפרסםבאתר
האינטרנטשלהרשותאתדברהרישוםכאמור,אתתיאורוהחזותישלהעיצובואת
שמושלבעלהעיצוב,וכןימסורלבעלהעיצובתעודההמעידהעלהרישום)בסימן

זה-תעודתרישום(פ

הרישוםבפנקסיהיהלפיתת־סוגים,בהתאםלהוראותשקבעהשרלפיסעיף )ב(
112)א()1(;הגורםהמוסמךיקבעאתהסוגואתתת־הסוגשלהעיצובבהתאםלשימוש

הרגילבמוצרנושאהעיצובותוךהתחשבותבסוגובתת־הסוגהמבוקשיםפ
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רישוםעיצובבפנקסהואתנאילתוקפהשלההגנהעליוכעיצוברשוםלפיפרק )ג(
זהויהיהראיהלכאורהלתוקפושלהעיצובהרשוםפ

הגישושנימבקשיםאויותרבקשותנפרדותלרישוםשלאותועיצובאושלעיצובים32פהקודםזוכה
הנבדליםזהמזהרקבפרטיםשאינםמהותיים,יירשםהעיצובבפנקסעלשמושלמי

שביקשאותוקודםכדיןפ

ציוןשמושל
המעצב

מעצבשלעיצובשהוגשהבקשהלרישומואושאיריורשאיםלבקשמהגורם33פ )א(
המוסמךכישמושלהמעצביצויןבפנקסאובתעודתהרישום,לפיהעניין,בהתאם

להוראותסעיףקטן)ב()בסעיףזה-בקשהלציוןשםהמעצב(פ

הגישומעצבעיצובאושאיריובקשהלציוןשםהמעצב,ונוכחהגורםהמוסמך )ב(
כימישמתבקשרישוםשמוהואאכןהמעצב,יצייןהגורםהמוסמךאתשםהמעצב

כפישהתבקשבהתאםלהוראותאלה:

אםהבקשהלציוןשםהמעצבהוגשהבטרםנרשםהעיצובלפיסעיף31- )1(
יצויןשמושלמעצבהעיצובבפנקסובתעודתהרישום;

לפי העיצוב שנרשם לאחר הוגשה המעצב שם לציון הבקשה אם )2(
סעיף31-יצויןשמושלמעצבהעיצובבפנקסבלבד;

עלאףהאמורבפסקה)2(,היההמעצבבעלהעיצובהרשום,רשאיהואלבקש )3(
מהגורםהמוסמךלתקןאתתעודתהרישוםולצייןבהאתשמו,לאחרששילםאת
האגרהלפיסעיף112)א()5(בעדהגשתהבקשה;הוגשהבקשהכאמור,ימסורהגורם

המוסמךלבעלהעיצובהרשוםתעודתרישוםמתוקנתבהתאםלבקשהפ

הגורםהמוסמךיודיעעלציוןשםהמעצבכאמורבסעיףקטן)ב(למגישהבקשה )ג(
לרישוםהעיצובאולבעלהעיצובהרשום,לפיהעניין,ואםהוגשהבקשהלציוןשם

המעצבבידיאדםאחראושאדםאחררשוםבפנקסכמעצב-גםלאותואדםפ

ביטולציוןשמו
שלהמעצב

צויןשמושלאדםכמעצבעיצובבהתאםלהוראותסעיף33,רשאיכלאדםהסבור34פ )א(
כיציוןהשםכאמוראינומשקףאתהעובדותלהגישלרשםבקשהלביטולציוןשמו

שלהמעצבברישוםהעיצובבפנקס)בסעיףזה-בקשהלביטולציוןשםהמעצב(פ

הוגשהבקשהלביטולציוןשםהמעצב,יחליטבההרשםויודיעעלהחלטתו )ב(
למגישהבקשהלביטולכאמורוכןלכלמישנמסרהלוהודעהעלציוןשםהמעצבלפי

סעיף33)ג(,וכןיתקןאתהרישוםבפנקסבהתאםלהחלטתופ

ויתורעלציוןשמו
שלהמעצב

תניהבהסכםשלפיהמוותרמעצבעלהזכותלבקשאתציוןשמובהתאםלהוראות35פ
סעיף33,איןלהתוקףפ

ציוןשםהמעצב
אינומקנהזכויות

מיששמוצויןבפנקסכמעצבבהתאםלהוראותסעיף33לאיהיהזכאי,בשלכךבלבד,36פ
לזכותכלשהיבעיצובהרשוםפ

סימן ד': זכויות הנובעות מעיצוב רשום ותקופת תוקפו 

זכויותבעלעיצוב
רשום

רישוםשלעיצובבהתאםלהוראותפרקזהמקנהלבעלהעיצובהרשוםזכות37פ )א(
בלעדיתלביצועכלאחתמהפעולותהמנויותלהלן,לגביהעיצובהרשוםולגביכל
עיצובאחרהיוצראצלמשתמשמיודערושםכללישאינושונהמהרושםהכללישיוצר
אצלוהעיצובהרשום,ואםהמוצרנושאהעיצובהואמערכתשלפריטים-לגביכל

אחדמפריטיהמערכת)בסימןזה-ניצולעיצוברשום(:
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ייצור,מכירהאוהשכרה,לרבותהצעהאוהעמדהלמכירהאולהשכרה, )1(
שלמוצרנושאעיצוברשום,והכולבאופןמסחרי,הפצתושלמוצרכאמורבהיקף
מסחריאוייבואולישראלשלאלשימושעצמי,למעטייבואלישראלשלמוצר

כאמורשיוצרמחוץלישראלברשותושלבעלהעיצובאומימטעמו;

החזקתמוצרנושאעיצוברשוםלמטרתביצועפעולהמהפעולותהמנויות )2(
בפסקה)1(פ

בקביעהאםעיצוביוצראצלמשתמשמיודערושםכללישאינושונהמהרושם )ב(
הכללישיוצראצלוהעיצובהרשוםכאמורבסעיףקטן)א(,יובאבחשבון,ביןהשאר,
מגווןהאפשרויותהקייםלעיצובעיצוביםלגבימוצריםמהתחוםשאליומשתייךמצוי

המוצרנושאהעיצובהרשוםפ

סייגלניצולעיצוב
רשום

עלאףהאמורבסעיף37,רישוםהעיצובאיןבומשוםמתןרשותלניצולהעיצובהרשום38פ
בדרךשישבההפרתזכויותקיימותעלפיכלדיןפ

תקופתתוקפושל
עיצוברשום

תקופתתוקפושלעיצוברשוםהיא25שניםמתאריךהגשתהבקשהלרישוםעיצוב39פ
לפיסעיף20,בכפוףלהוראותלפיסימןה'פ

סימן ה': אגרות

תשלוםאגרת
חידוש

עיצוברשוםיהיהבר־תוקףלכלהתקופההקבועהבסעיף39,אםשילםבעלהעיצובאגרת40פ
חידושבסכומיםובמועדיםשקבעהשרלפיסעיף112)א()5()בפרקזה-אגרתחידוש(פ

פיגורבתשלום
אגרתחידוש

לאשולמהאגרתחידושבמועדשנקבעלתשלומהכאמורבסעיף40,ניתןלשלמהבתוך41פ
שישהחודשיםמאותומועד,בתוספתאגרהבסכוםשקבעהשרלפיסעיף112)א()5(בעד
הפיגורבתשלום,ומשנעשהכןרואיםאתאגרתהחידושכאילושולמהבמועדשנקבע

לתשלומהכאמורבסעיף40פ

פקיעתתוקפושל
עיצוברשוםבשל
אי־תשלוםאגרות

כאמורבאותוסעיף,יפקע42פ 41ולאשולמוהאגרות חלפההתקופההאמורהבסעיף
תוקפושלהעיצובהרשוםהחלבמועדלתשלוםאגרתחידושכאמורבסעיף40;הרשם
ירשוםבפנקסאתדברפקיעתתוקפושלהעיצובהרשוםויפרסםהודעהעלכךבאתר

האינטרנטשלהרשותפ

החזרתוקפושל
עיצוברשוםשפקע

בשלאי־תשלום
אגרות

בעלעיצוברשוםשפקעתוקפובשלאי־תשלוםאגרותכאמורבסעיף42,רשאי43פ )א(
לבקשמהרשםבתוךשישהחודשיםמהמועדשבונרשםדברפקיעתתוקפושלהעיצוב
הרשוםלפיהוראותאותוסעיף,בדרךובצורהשקבעהשר,אתהחזרתוקפושלהעיצוב
הרשום,ובלבדשיפרטבבקשהאתהסיבותלאי־תשלוםהאגרות)בסימןזה-בקשה

להחזרתוקף(פ

הוגשהבקשהלהחזרתוקף,יחזירהרשםאתתוקפושלהעיצובאםמצאשהאיחור )ב(
בתשלוםהאגרותכאמורבסעיף41נגרםאףעלפישבעלהעיצובהרשוםנקטאמצעים
סביריםבנסיבותהענייןלתשלוםהאגרותבמועד,ובלבדשהמבקששילםאתהאגרות
כאמורבאותוסעיף;הרשםיפרסםאתדברהחזרתוקףהעיצובהרשוםבאתרהאינטרנט

שלהרשותפ

איןבהחזרתוקפושלעיצוברשוםשפקעלפיהוראותסעיףזהכדילהאריךאת )ג(
תקופתתוקפושלהעיצובמעברלתקופההאמורהבסעיף39פ

המנצלעיצוב
רשוםשפקעתוקפו

והוחזרלתוקף

מישהחללנצלבישראלעיצוברשוםשפקעתוקפואומישעשההכנותממשיות44פ )א(
לניצולובישראלשלעיצוברשוםשפקעתוקפו,לאחרשדברפקיעתתוקפושלהעיצוב
הרשוםפורסםלפיסעיף42ובטרםפורסםדברהחזרתולתוקףלפיסעיף43)ב(,זכאי
הרשום שהוחזרהעיצוב בלבד,גםלאחר ולנצלאתהעיצובלצורכיעסקו להוסיף

לתוקפופ
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הזכותלניצולעיצוברשוםלפיסעיףזהאינהניתנתלהעברהאולהורשהאלא )ב(
יחדעםהעסקשבונוצלהעיצוב,ולאניתןלתתלגביהרישיונותאלאבידיהעסקשבו

נוצלהעיצובפ

הוראותלעניין
הודעהלבעל

עיצוברשוםטרם
פקיעתתוקפושל

העיצוב

השר,באישורועדתהכלכלה,יקבעהוראותלענייןחובתהרשותלשלוחהודעהלבעל45פ
עיצוברשום,באמצעיםאלקטרוניים,שבהיצויןכיתוקפושלהעיצובהרשוםצפוי
לפקועבשלאי־תשלוםבמועדשלאגרהבהתאםלהוראותפרקזה,והכולכפישיקבעפ

סימן ו': תיקון רשומות ומסמכים וביטול או מחיקה של עיצוב רשום

תיקוןרשומות
ומסמכים

הרשםרשאי,ביוזמתואועלפיבקשתושלכלאדם,לאחרשנתןלבעלהעיצוב46פ )א(
הרשוםהזדמנותלטעוןאתטענותיולפיסעיףקטןזה,לתקןפרטהרשוםבפנקסאובכל
מסמךאחרשהוצאבידיהרשותלפיחוקזה,אםנוכחכיהואאינומשקףאתהעובדות;
השררשאילקבועסוגיפרטיםהניתניםלתיקוןכאמורוהוראותלענייןהליךהתיקוןלפי

סעיףקטןזהפ

הרשםרשאי,ביוזמתואועלפיבקשתושלכלאדם,לתקןטעותסופרשנפלה )ב(
בפנקסאובכלמסמךאחרשהוצאבידיהרשותלפיחוקזהפ

הוגשהבקשהכאמורבסעיףקטן)א(שלאבידיבעלהעיצובהרשום,תמסור )ג(
הרשותהודעהעלכךלבעלהעיצובהרשוםפ

מחיקתרישוםשל
עיצובבפנקסאו

ביטולו,לבקשת
בעלהעיצוב

הרשום

בעלעיצוברשוםרשאילבקשמהרשםלמחוקאולבטלאתרישומובפנקסשל47פ )א(
העיצובהרשום)בסימןזה-בקשהלמחיקהאולביטול(;היההעיצובהרשוםעיצוב
בבעלותמשותפת,רשאיכלאחדמהשותפיםבבעלותבעיצובלהגישבקשהלמחיקה
אולביטול,ובלבדשקיבללכךהסכמהבכתבמכלהשותפיםהאחריםבבעלותבעיצובפ

הרשםיפרסםבאתרהאינטרנטשלהרשותהודעהעלהגשתבקשהלמחיקהאו )ב(
לביטולפ

הרשםיחליטבבקשהלמחיקהאולביטול,יודיעלצדדיםעלהחלטתוויפרסםאת )ג(
החלטתובאתרהאינטרנטשלהרשותפ

החליטהרשםלקבלאתהבקשהלמחיקהאולביטול,ירשוםבפנקסאתדבר )ד(
המחיקהאוהביטולשלהעיצובבהתאםלבקשתבעלהעיצובפ

ביטולרישוםשל
עיצובבפנקס,

ביטולהחזרתוקפו
שלעיצובשפקע
וביטולתיקוןשל

פרטרשום,לבקשת
מישאינובעל

העיצובהרשום

כלאדםשאינובעלהעיצובהרשוםרשאילבקשמהרשםלבטלאתרישומובפנקס48פ )א(
שלעיצוברשום,בהתקייםאחדמאלה:

העיצובלאהיהכשירלהגנהכעיצוברשוםבהתאםלהוראותפרקב'; )1(

הבקשהלרישוםהעיצובלאהוגשהבידיבעלהעיצוב,בניגודלהוראות )2(
סעיף18;

הוגשושתיבקשותנפרדותאויותרלרישוםשלאותועיצובאושלעיצוב )3(
הנבדלממנורקבפרטיםשאינםמהותיים,והעיצובלאנרשםעלשמושלמי

שביקשאותוקודםכדין,בניגודלהוראותסעיף32פ

כלאדםשאינובעלהעיצובהרשוםרשאילבקשמהרשםלבטלאתהחזרתוקפו )ב(
שלעיצוברשוםשפקעכאמורבסעיף43,בטענהשלאהתקיימוהתנאיםלהחזרהתוקף

לפיהסעיףהאמורפ

כלאדםשאינובעלהעיצובהרשוםרשאילבקשמהרשםלבטלתיקוןשלפרט )ג(
הרשוםבפנקסאובכלמסמךאחרשהוצאבידיהרשותלפיחוקזה)בסימןזה-ביטול
תיקון(שבוצעלפיסעיף46,בטענהשלאהתקיימוהתנאיםלתיקוןלפיהסעיףהאמורפ
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מישהגישבקשהלפיסעיפיםקטנים)א(עד)ג(ישלחהודעהעלהגשתהבקשה )ד(
לבעלהעיצובהרשום,והואיהיההמשיבבבקשה;הרשםיפרסםבאתרהאינטרנטשל

הרשותהודעהעלהגשתבקשהכאמורפ

הרשםיודיעלצדדיםעלהחלטתובבקשהלפיסעיףזה;החליטהרשםלקבלבקשה )ה(
לפיסעיףזה,ירשוםבפנקסאתדברביטולהעיצובהרשום,אתדברביטולהחזרהתוקף

אואתדברביטולהתיקון,לפיהענייןפ

תוצאותבקשה
לפיסעיף47או48

החליטהרשםלמחוקאתרישומושלעיצוברשוםעלפיבקשהלפיסעיף49,47פ )א(
לפי ההחלטה של לתוקף כניסתה במועד בפנקס המחיקה דבר את הרשם ירשום

סעיף50,ויראואתהעיצובכאילונמחקמהפנקסביוםהגשתהבקשהכאמורפ

47 רשוםעלפיבקשהלפיסעיף שלעיצוב רישומו החליטהרשםלבטלאת )ב(
או48,ירשוםהרשםאתדברהביטולבפנקסבמועדכניסתהלתוקףשלההחלטהלפי

סעיף50,ויראואתהעיצובכאילולאנרשםבפנקספ

החליטהרשםלבטלאתהחזרתוקפושלעיצוברשוםשפקע,עלפיבקשהלפי )ג(
סעיף48)ב(,ירשוםהרשםאתדברביטולהחזרהתוקףבפנקסבמועדכניסתהלתוקףשל

ההחלטהלפיסעיף50,ויראואתהעיצובכאילופקעתוקפובמועדהאמורבסעיף42פ

החליטהרשםעלביטולתיקוןשלפרטעלפיבקשהלפיסעיף48)ג(,ירשוםהרשם )ד(
אתדברהביטולבפנקסבמועדכניסתהלתוקףשלההחלטהלפיסעיף50,ויראואת

הפרטכאילולאבוצעבוהתיקוןכאמורפ

כניסהלתוקףשל
החלטותהרשם

לפיסעיף47או48

החלטהשלהרשםלפיסעיף47או48תיכנסלתוקפה30ימיםלאחרתוםהתקופה50פ
להגשתערעורעלההחלטהלפיסעיף106פ

התיישנותטענות
לגביעיצוברשום

טענהשלפיההעיצובלאהיהכשירלהגנהכעיצוברשוםלפיהוראותפרקב',טענות51פ
לביטולציוןשםהמעצב,לביטולרישוםשלעיצוב,לביטולתיקוןשלפרטרשוםאו
לביטולהחזרתוקפושלעיצוברשוםשפקעוכןטענותהנוגעותלזהותושלבעלהעיצוב

הרשום,אינןנתונותלהתיישנותבתקופתתוקפושלהעיצובהרשוםפ

סימן ז': עיצוב מוסף

הגדרה-סימןז'
לפרקד'

בסימןזה,"עיצובמוסף",ביחסלעיצוברשוםאולעיצובשהוגשהלגביובקשהלרישום52פ
עיצוב)בסימןזה-עיצובעיקרי(-עיצובשמתקייםלגביואחדמאלה:

המוצרנושאהעיצובהואהמוצרנושאהעיצובהעיקרי,ומאפייניוהחזותייםשל )1(
העיצובנבדליםממאפייניוהחזותייםשלהעיצובהעיקרירקבפרטיםשאינםמהותיים;

המוצרנושאהעיצובאינוהמוצרנושאהעיצובהעיקרי,ומאפייניוהחזותייםשל )2(
העיצובזהיםלמאפייניוהחזותייםשלהעיצובהעיקריפ

כשירותלהגנה
כעיצובמוסף

עלאףהאמורבסעיף3,עיצובמוסףיהיהכשירלהגנהכעיצובמוסףרשוםאףאםאינו53פ
חדשובעלאופיייחודיביחסלעיצובהעיקריבלבדפ

החלתהוראות
לענייןעיצובמוסף

הוראותפרקזהיחולולענייןעיצובמוסף,בשינוייםהמחויביםובשינוייםהמפורטים54פ
בסימןזהפ

בקשהלרישום
עיצובמוסף

בעלעיצובעיקרירשאילבקשכיעיצובשלגביוהגישבקשהלרישוםעיצוב,55פ )א(
יירשםכעיצובמוסףלפיהוראותסימןזה)בסימןזה-בקשהלרישוםעיצובמוסף(;
בבקשהכאמוריצייןבעלהעיצובמהוהעיצובהעיקרישביחסאליומתבקשרישום

העיצובהמוסףפ
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בקשהלרישוםעיצובמוסףתוגשיחדעםהבקשהלרישוםהעיצובהעיקריאו )ב(
במועדמאוחריותרבמהלךתקופתתוקפושלהעיצובהעיקריפ

בחינתבקשה
לרישוםעיצוב

מוסף

הוגשהבקשהלרישוםעיצובמוסףומצאהגורםהמוסמךכילאמתקיימיםלגביהעיצוב56פ
התנאיםהמנוייםבהגדרה"עיצובמוסף"שבסעיף52-

יודיעעלכךלמבקש; )1(

יבחן,לבקשתהמבקש,אתכשירותושלהעיצובלהגנהכעיצוברשוםעצמאי )2(
בהתאםלהוראותסעיף26,ובלבדשהמבקששילםאתהאגרהלפיסעיף112)א()5(בעד

הגשתהבקשהפ

סייגלרישום
עיצובמוסף

לאיירשםעיצובכעיצובמוסףאםהבקשהלרישומוהוגשהלפניתאריךהגשתהבקשה57פ
לרישוםהעיצובהעיקריפ

פקיעתתוקףשל
עיצובמוסף

בכפוף58פ המוסף, העיצוב של תוקפו גם עמו יפקע העיקרי, העיצוב של תוקפו פקע
להוראותסעיף60פ

תשלוםאגרת
חידושבעדעיצוב

מוסף

אגרתחידושבעדעיצובמוסףתשולםבמועדהקבועלתשלוםאגרתחידושבעדהעיצוב59פ
העיקרי,בהתאםלהוראותלפיסימןה'פ

תוקףעיצובמוסף
עםביטולאו

מחיקתהעיצוב
העיקרי

בוטלאונמחקהעיצובהעיקרילפיהוראותסימןו'ולאבוטלאונמחקעמוגם60פ )א(
העיצובהמוסףלו,יהיההעיצובהמוסףלעיצובעצמאי,אםביקשזאתבעלהעיצוב

המוסףפ

בוטלאונמחקהעיצובהעיקריכאמורבסעיףקטן)א(והיולעיצובהעיקריכמה )ב(
עיצוביםמוספים,רשאיבעלהעיצובלצייןבבקשתולפיסעיףזהמימהםיירשםכעיצוב

העיקרי,והשאריירשמוכעיצוביםמוספיםפ

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,מצאהגורםהמוסמךכילאמתקיימיםלגביעיצוב )ג(
מהעיצוביםכאמורבאותוסעיףקטןהתנאיםהמנוייםבהגדרה"עיצובמוסף"שבסעיף52,

ירשוםכלאחדמהםכעיצובעצמאיאםמתקיימיםלגביותנאיהכשירותלהגנהכעיצוב
רשוםלפיפרקב',ורשאיהוא,אםביקשזאתבעלהעיצוב,לרשוםבהתאםלהוראות

לפיסימןזהאתאחדהעיצוביםכעיצובעיקריואתהשארכעיצוביםמוספיםפ

עיצוביםמוספיםכאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(יעמדובתוקפםעדתוםהתקופה )ד(
שבההיההעיצובהעיקריעומדבתוקפואילולאבוטלאונמחק,ובלבדשישולמובעדם

אגרותהחידושכאמורבסימןה'כפישהואמוחלבסעיף59פ

פרק ה': עיצוב לא רשום
זכויותבעלעיצוב

לארשום
לבעלעיצובלארשוםהכשירלהגנהבהתאםלהוראותפרקב'מוקניתהזכות61פ )א(

הבלעדיתלמנועמכלאדםלייצר,לשםשימושמסחרי,מוצרנושאעיצובשהואהעתקה
שלהעיצוב,ביןשההעתקהנעשיתבאמצעותייצורמוצרנושאעיצובזההוביןשהיא
נעשיתבאמצעותייצורמוצרנושאעיצובאחרהיוצראצלמשתמשמיודערושםכללי
שאינושונהמהרושםהכללישיוצראצלוהמוצרנושאהעיצוב)בסימןזה-ניצולעיצוב
לארשום(;היההמוצרנושאהעיצובמערכתשלפריטים,תחולהזכותהאמורהלגבי

כלאחדמפריטיהמערכתפ

בקביעהאםעיצוביוצראצלמשתמשמיודערושםכללישאינושונהמהרושם )ב(
הכללישיוצראצלוהמוצרנושאהעיצובכאמורבסעיףקטן)א(יובאבחשבון,ביןהשאר,
מגווןהאפשרויותהקייםלעיצובעיצוביםביחסלמוצריםמהתחוםשאליומשתייך

המוצרנושאהעיצובפ
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סימוןעיצובלא
רשום

בעלעיצובלארשוםהסבורכיעיצובוכשירלהגנהכעיצובלארשוםלפיהוראותחוק62פ
זה,רשאילסמןאתהמוצרנושאהעיצובבאופןשקבעהשר;בסימוןיצויןכימדובר

בעיצובלארשוםוכןהמועדהקובעהחללגביהעיצובפ

סייגלניצולעיצוב
לארשום

עלאףהאמורבסעיף61,הגנהעלעיצובכעיצובלארשוםאיןבהמשוםמתןרשות63פ
לניצולהעיצובכאמורבאותוסעיףבדרךשישבההפרתזכויותקיימותעלפיכלדיןפ

בקשהלרישוםשל
עיצובלארשום

בעלעיצובלארשוםרשאי,בתוך12חודשיםמהמועדהקובע,להגישלרשותבקשה64פ
לרישומושלהעיצובהלארשום,ויחולולענייןהבקשה,בחינתהבקשהורישוםהעיצוב

ההוראותלפיפרקד'פ

תקופתתוקפושל
עיצובלארשום

תקופתתוקפושלעיצובלארשוםהיאשלוששניםמהמועדהקובעפ65פ

פרק ו': הפרת עיצוב
המנצלעיצוברשוםכאמורבסעיף37,בעצמואובאמצעותאחר,לאחרמועדפרסום66פהפרתעיצוברשום

הבקשהלרישוםהעיצובלפיסעיף22ובלארשותושלבעלהעיצובהרשום,מפראת
העיצובהרשוםפ

הפרתעיצובלא
רשום

המנצלעיצובלארשוםכאמורבסעיף61,בעצמואובאמצעותאחר,לאחרהמועד67פ
הקובעובלארשותושלבעלהעיצובהלארשום,מפראתהעיצובהלארשוםפ

הפרהעקיפהשל
עיצובלארשום

המבצעפעולהמהפעולותהמפורטותלהלןבמוצרנושאעיצובלארשוםמפראת68פ )א(
העיצובהלארשום,אםבעתביצועהפעולהידעאוהיהעליולדעתכיהמוצרנושא

העיצובהואמוצרמפר:

מכירהאוהשכרה,לרבותהצעהאוהעמדהלמכירהאולהשכרהכאמור, )1(
והכולבאופןמסחרי;

החזקהלמטרתביצועפעולהמהפעולותהאמורותבפסקה)1(; )2(

הפצהבהיקףמסחרי; )3(

ייבואלישראלשלאלשימושעצמיפ )4(

בסעיףזה,"מוצרמפר"-מוצרנושאעיצובלארשוםשיוצרבלארשותושלבעל )ב(
העיצובהלארשום,למעטמוצרכאמורשיוצרמחוץלישראלברשותושלבעלהעיצוב

אומימטעמופ

חזקתידיעהלעניין
עיצובלארשום

סימןבעלעיצובלארשוםאתהמוצרנושאהעיצובבהתאםלהוראותלפיסעיף69,62פ
חזקהכימישניצלאתהעיצובהלארשוםכאמורבסעיף67אושביצעפעולהכאמור
בסעיף68,ידעכיבעלהעיצובהלארשוםסברכיעיצובוכשירלהגנהכעיצובלא

רשוםבהתאםלהוראותחוקזהפ

הגנהבתובענה
בשלהפרתעיצוב

רשום

טובה70פ הגנה תשמש רשום עיצוב של רישומו את לבטל פיה על שניתן עילה )א(
בתובענהעלהפרתהעיצובהרשום;שוכנעביתהמשפטכיקיימתהגנהכאמור,יורה
עלביטולרישוםהעיצובאועלתיקוןהרישוםבפנקסכךשישקףאתהזכויותבעיצוב
הרשום;הורהביתהמשפטעלביטולרישוםכאמור,יחולולענייןזההוראותסעיף49)ב(,

בשינוייםהמחויביםפ

טענהשלפיהעיצובלארשוםלאהיהכשירלהגנהלפיהוראותחוקזהתשמש )ב(
הגנהטובהבתובענהעלהפרתהעיצובהלארשוםפ
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תובענהבשל
הפרתעיצוב

תובענהבשלהפרתעיצוברשאילהגישבעלהעיצוב,ואםניתןלגביהעיצוב71פ )א(
רישיוןייחודילפיסעיף15-גםבעלהרישיוןכאמור;ואולםנערךהסכםלענייןעיצוב
רשוםבהתאםלהוראותסעיף15וטרםנרשמוהזכויותבפנקסלפיובהתאםלהוראות
סעיף17,רשאיצדלהסכםשזכויותיולפיההסכםטרםנרשמובפנקסלהגישתובענה

בשלהפרתהעיצובפ

היההעיצובעיצובבבעלותמשותפת,רשאיכלאחדמהשותפיםבבעלותבעיצוב )ב(
להגישתובענהבשלהפרתהעיצובפ

איןלהגישתובענהבעילהשלהפרתעיצוברשוםאלאלאחרשנרשםהעיצוב; )ג(
ואולםמשהוגשהתובענהבשלהפרהכאמור,רשאיביתהמשפטלהעניקסעדעלהפרה
שלהעיצובכפישנרשםשנעשתהלאחריוםפרסוםהגשתהבקשהלרישוםהעיצוב
לפיסעיף22כאילוהופרעיצוברשום;איןבהוראותסעיףקטןזהכדילגרועמזכותו
שלבעלהעיצובלהגישתובענהבעילהשלהפרתהעיצובכעיצובלארשום,כלעוד

העיצובטרםנרשםפ

תובעהמגישתובענהכאמורבסעיףקטן)א(או)ב(יצרףכבעלדיןלתובענהכל )ד(
אדםשזכאילתבועלפיהוראותהסעיפיםהקטניםהאמורים;ואולםביתהמשפטרשאי,

לבקשתהתובעאולבקשתמישמבקשיםאתצירופו,לפטורמצירוףבעלדיןכאמורפ

הצהרהבדבראי־
הפרתעיצוב

מישבכוונתולבצעפעולהמהפעולותהמנויותבסעיף37)א(או61,רשאילבקש72פ )א(
מביתהמשפטפסקדיןהצהרתישלפיואיןבפעולההמבוקשתמשוםהפרתעיצובפ

איןבמתןפסקדיןהצהרתיכאמורבסעיףקטן)א(אובסירובלתתוכדילקבוע )ב(
בשאלתתוקףהעיצובפ

פרק ז': תרופות בשל הפרת עיצוב
הפרתעיצוב-

עוולה
הפרתעיצובהיאעוולהאזרחית,והוראותפקודתהנזיקין]נוסחחדש[4,יחולועליה,73פ

בשינוייםהמחויביםובכפוףלהוראותחוקזהפ

צומניעהבשל
הפרתעיצוב

בתובענהבשלהפרתעיצובזכאיהתובעלסעדבדרךשלצומניעה,אלאאםכןמצא74פ
ביתהמשפטכיקיימיםטעמיםהמצדיקיםשלאלהורותכןפ

פיצוייםבלא
הוכחתנזק

בתובענהעלהפרתעיצוב,רשאיביתהמשפט,עלפיבקשתהתובע,לפסוקלתובע,75פ )א(
בשלכלהפרה,פיצוייםבלאהוכחתנזקבסכוםשלאיעלהעל100,000שקליםחדשיםפ

בקביעתפיצוייםלפיהוראותסעיףקטן)א(רשאיביתהמשפטלשקול,ביןהשאר, )ב(
שיקוליםאלה:

היקףההפרה; )1(

חומרתההפרה; )2(

הנזקהממשישנגרםלתובע,להערכתביתהמשפט; )3(

הרווחשצמחלנתבעבשלההפרה,להערכתביתהמשפט; )4(

מאפייניפעילותושלהנתבע; )5(

טיבהיחסיםשביןהנתבעלתובע; )6(

תוםלבושלהנתבע,בהתחשבביןהשארבמגווןהאפשרויותהקייםלעיצוב )7(
עיצוביםביחסלמוצריםמהתחוםשאליומשתייךהמוצרנושאהעיצובפ

לענייןסעיףזהיראוהפרותהמתבצעותבמסכתאחתשלמעשים,כהפרהאחתפ )ג(

דינימדינתישראל,נוסחחדש10,עמ'266פ 4
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בסעיף הקבוע הסכום את לשנות בצו, רשאי, הכלכלה, ועדת באישור השר, )ד(
קטן)א(פ

בתובענהבשלהפרתעיצוב,רשאיביתהמשפטלחייבאתהנתבעבמתןדיןוחשבון76פדיןוחשבון
לתובעלגביפרטיההפרה;השררשאילקבועדרךלמתןדיןוחשבוןלפיסעיףזהפ

סעדיםלעניין
מוצריםנושאי

עיצובשהזכותבו
הופרה

בסיוםהדיוןבתובענהבשלהפרתזכותבעיצוברשאיביתהמשפט,לאחרששקל77פ )א(
ביןהשאראתחומרתההפרהואתעניינושלאדםאחרהנוגעבדברשאינוצדלתובענה,

להורותעל-

עשייתפעולהלגביהמוצריםנושאיהעיצובשהזכותבוהופרה)בסעיףזה )1(
-מוצריםמפרים(שמטרתהלמנוענזקמבעלהזכותבעיצוב,ובכללזההעברת
הבעלותבאותםמוצריםלידיהתובעאםביקשזאת,אוהשמדתם;ואולםהורה
ביתהמשפטעלהעברתהבעלותכאמור,רשאיהוא,אםמצאכיהתובעעשוי

לעשותשימושבמוצריםהמפרים,לחייבובתשלוםכפישיקבע;

של לייצורם היה והמרכזי העיקרי ששימושם בנכסים פעולה עשיית )2(
מוצריםמפריםשמטרתהלמנועאתהמשךההפרהשבהדןביתהמשפטאו

הפרהאחרתשלזכותבעיצובפ

הוראותסעיףקטן)א(יחולוגםלגבימוצרהמצויבידיאדםשלאהפרבעצמואת )ב(
העיצוב,והכולבכפוףלהוראותסעיף34לחוקהמכר,התשכ"ח-51968פ

בתובענהבשלהפרתעיצוב,לאיחויבהמפרבתשלוםפיצוייםעקבההפרהאם78פמפרתמים )א(
לאידעולאהיהעליולדעת,במועדההפרה,כיקיימותזכויותבעיצובפ

בלילגרועמכלליותהאמורבסעיףקטן)א(,חזקהכיהמפרידעשקיימותזכויות )ב(
בעיצובבהתקייםאחדמאלה:

העיצובנרשםלפיסעיף31; )1(

לענייןעיצובלארשום-העיצובסומןלפיסעיף62אושפורסמהבקשה )2(
לרישומולפיסעיף22פ

פרק ח': עיצובים בין־לאומיים

סימן א': הגדרות

בפרקזה-79פהגדרות-פרקח'

"בקשהבין־לאומית"-בקשהלרישוםעיצובכעיצובבין־לאומירשום,המוגשתלמשרד
הבין־לאומילפיהסכםהאג;

"הסכםהאג","ההסכם"-כמשמעותובסעיף1לנוסחז'נבה;

"המרשםהבין־לאומי"-כמשמעותובסעיף1לנוסחז'נבה;

"המשרדהבין־לאומי"-כמשמעותובסעיפים1ו־22לנוסחז'נבה;

עיצובים של בין־לאומי לרישום בנוגע האג הסכם של האג נוסח - האג" "נוסח
תעשייתיים,מיוםט'בכסלוהתשכ"א)28בנובמבר1960(;

ז'נבהשלהסכםהאגבנוגעלרישוםבין־לאומישלעיצובים ז'נבה"-נוסח "נוסח
תעשייתיים,מיוםי"חבתמוזהתשנ"ט)2ביולי1999(;

"עיצובבין־לאומירשום"-עיצובשנרשםבמרשםהבין־לאומיבהתאםלהוראות
הסכםהאג;

ס"חהתשכ"ח,עמ'98פ 5
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"עיצובבין־לאומירשוםהמייעדאתישראל"-עיצובבין־לאומירשוםשבבקשה
לרישומוצוינהמדינתישראלכיעדלרישוםהעיצוב;

"תקנותהאג"-התקנותהמשותפותמכוחנוסחז'נבהונוסחהאג,המפורסמותבאתר
 WIPO - World Intellectual Property(האינטרנטשלהארגוןהעולמילקנייןרוחני

Organization(,כפישתוקןנוסחןמעתלעתפ

סימן ב': בקשות בין־לאומיות

הגשתבקשהבין־
לאומית

אזרחישראלי,תושבישראל,מישישלובישראלמפעלתעשייתיפעילאומי80פ )א(
שמקייםפעילותמסחריתמישראל,רשאילהגישבקשהבין־לאומיתלמשרדהבין־

לאומיבהתאםלהוראותסעיףקטן)ב(,ובלבדששילםאתהאגרותלענייןזהבסכומים
ובמועדיםכפישנקבעובהסכםהאגובתקנותהאגפ

בקשהבין־לאומיתוכןכלמסמךאחרבקשרלבקשהכאמורשישלהגישואושניתן )ב(
להגישובהתאםלהסכםהאגאולתקנותהאג,יוגשובצורה,בדרךובמועדשנקבעו

בהסכםובתקנותכאמורפ

הגשתבקשהבין־
לאומיתבאמצעות

הרשות

בלילגרועמהוראותסעיף80,השררשאילקבועהוראותלענייןהגשתבקשהבין־81פ
לאומיתוהעברתהלמשרדהבין־לאומיבאמצעותהרשות,לבקשתהמבקש,ורשאי
השרלקבועלפיסעיף112)א()5(כיהמבקשיחויבבתשלוםאגרהלרשותבעדהעברת

בקשהכאמורפ

 סימן ג': טיפול בעיצובים בין־לאומיים רשומים המייעדים
את ישראל

מעמדושלעיצוב
בין־לאומירשום

המייעדאתישראל

יראועיצובבין־לאומירשוםהמייעדאתישראלכעיצובשהוגשהלגביובקשהלרישום82פ
עיצובבהתאםלהוראותסימןא'לפרקד',החלבמועדרישומובמרשםהבין־לאומי

בהתאםלהוראותהסכםהאגפ

בחינתעיצוב
בין־לאומירשום

המייעדאתישראל

הגורםהמוסמךיבחןאםעיצובבין־לאומירשוםהמייעדאתישראלכשירלהגנה83פ )א(
כעיצוברשוםבהתאםלהוראותפרקב'פ

עלאףהאמורבפרקב',המועדהקובעלענייןבחינתכשירותושלהעיצובכאמור )ב(
בסעיףקטן)א(יהיהיוםרישומושלהעיצובבמרשםהבין־לאומי,ואםכללההבקשה
הכרהבדיןקדימהבשל דרישת בדבר לגביהעיצובכאמורהצהרה הבין־לאומית
בקשהקודמתכמשמעותהבסעיף21,אחתאויותר,בהתאםלהוראותסעיף6להסכם
האג)בסעיףקטןזה-הבקשההקודמת(-יהיההמועדהקובעהתאריךשהוכרבידי
המשרדהבין־לאומיכמועדהגשתהבקשההבין־לאומית,ובלבדשהמבקשאוהמשרד
הבין־לאומיהגישלרשות,במועדובדרךשקבעהשר,העתקמהבקשההקודמתשאישרה

הרשותהמוסמכתשאליההוגשההבקשההקודמתפ

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,בעלעיצובבין־לאומירשוםהמייעדאתישראל )ג(
רשאילהגישבקשהלהכרהבדיןקדימהלגביהעיצובהבין־לאומיהרשוםגםבהתאם

להוראותסעיף21פ

הוראותסימןב'לפרקד'יחולולענייןבחינתעיצובבין־לאומירשוםהמייעדאת )ד(
ישראלכאמורבסעיףקטן)א(,בשינוייםהמחויביםובשינויזה:הודעהעלליקוייםלפי
סעיף29יכולשתהיהרקבנוגעלאי־כשירותושלהעיצובלהגנהכעיצוברשוםבהתאם

להוראותפרקב',אלאאםכןנקבעאחרתבהסכםהאגאובתקנותהאגפ
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רישוםבפנקסשל
עיצובבין־לאומי

רשוםהמייעדאת
ישראל

נוכחהגורםהמוסמךכיעיצובבין־לאומירשוםהמייעדאתישראלכשירלהגנהכעיצוב84פ
רשוםבהתאםלהוראותפרקב',יחולולענייןרישוםהעיצובבפנקסהוראותסימןג'
לפרקד',למעטסעיף31)א(ו–)ב(,בשינוייםהמחויביםובשינויזה:הרשםירשוםאת
העיצובבפנקס,יצייןברישוםכיהעיצובהואעיצובבין־לאומירשום,יפרסםהפניה
לרישוםשלהעיצובהבין־לאומיהרשוםבאתרהאינטרנטשלהמשרדהבין־לאומי,
וכןימסורלמשרדהבין־לאומי,בתוך12חודשיםמהמועדשבופורסםהעיצובבמרשם

הבין־לאומי,הודעהעלהענקתהגנהלעיצובבישראלפ

נוכחהגורםהמוסמךכיעיצובבין־לאומירשוםהמייעדאתישראלאינוכשיר85פהודעהעלסירוב )א(
להגנהכעיצוברשוםבהתאםלהוראותפרקב'ימסורלמשרדהבין־לאומי,בתוך12
חודשיםמהיוםשבופורסםהעיצובבמרשםהבין־לאומי,הודעהעלסירובולרשוםאת

העיצוב)בסימןזה-הודעהעלסירוב(,בצירוףהנימוקיםלכךפ

נוכחהגורםהמוסמךכיעיצובכאמורבסעיףקטן)א(עשוילהיותכשירלרישום )ב(
כעיצובמוסףבהתאםלהוראותסימןז'לפרקד',יחולוהוראותאלה:

הגורםהמוסמךיודיעעלסירובולבקשהכאמורבסעיףקטן)א(וימסור )1(
ובהתאם אחרת השר קבע כן אם אלא כך, על הודעה הבין־לאומי למשרד

להוראותשקבע;

הגורםהמוסמךיודיעלמבקשכיבאפשרותולהגישבקשהלרישוםעיצוב )2(
מוסףבהתאםלסימןז'לפרקד'וכיהואפטורמתשלוםאגרהבעדבקשהכאמור;

ז'לפרקד', )2(,יחולועליההוראותסימן הוגשהבקשהכאמורבפסקה )3(
והמועדהקובעלענייןזהיהיההמועדכאמורבסעיף83)ב(;הרשותלאתגבה

אגרהנוספתבעדהגשתבקשהשהוגשהבעקבותהודעהכאמורבפסקהזופ

לאמסרהגורםהמוסמךלמשרדהבין־לאומיהודעהעלסירובבתוךהתקופה )ג(
האמורהבסעיףקטן)א(אולאנרשםהעיצובבהתאםלהוראותסעיף84,יראואת
העיצובהבין־לאומיהרשוםכאילונרשםבפנקסבתוםהתקופההאמורה,והרשםירשום

אותובפנקסויפרסםאותובהתאםלהוראותסעיף84פ

נוכחהגורםהמוסמך,בכלעת,כיעיצובבין־לאומירשוםהמייעדאתישראל, )ד(
שנמסרהלגביוהודעהעלסירוב,כשירלהגנהכעיצוברשוםבהתאםלהוראותפרקב',
ימסורלמשרדהבין־לאומיהודעהעלביטולהודעהעלסירובשמסרכאמוראוהודעה
עלהענקתהגנהלעיצובבישראלבהתאםלהוראותסעיף84,ויחולולענייןזההוראות

הסעיףהאמור,בשינוייםהמחויביםפ

החלתהוראותעל
עיצובבין־לאומי
שנרשםבישראל

נרשםעיצובבין־לאומיבפנקסבהתאםלהוראותסעיף84או85)ג(,יחולועלהעיצוב86פ
האמור)בפרקזה-עיצובבין־לאומישנרשםבישראל(הוראותסימןב'לפרקג',סימנים
ז'ו־י',בשינויים ו', ו'לפרקד'למעטהוראותסעיפים41,40ו־47,וכןפרקים ד'עד

המחויביםובשינוייםאלה:

אגרתחידושואגרתפיגורבתשלוםאגרתחידושישולמובהתאםלאמורבסעיף )1(
17להסכםהאגובתקנותהאג;

השררשאילקבועסוגיםנוספיםשלפעולותבקשרלעיצובבין־לאומישנרשם )2(
בישראלשייעשורקבהתאםלאמורבהסכםהאגובתקנותהאגפ

תוקפםבישראל
שלתיקונים

במרשםהבין־
לאומי

השריקבע,בהתאםלהוראותלפיסעיף16להסכםהאג,סוגיםשלתיקוניםבעיצוב87פ )א(
בין־לאומישנרשםבישראל,שאםנרשמובמרשםהבין־לאומייהיהלהםתוקףכאילו

נרשמובישראלפ

הגורםהמוסמךיתעדבפנקסתיקוניםכאמורבסעיףקטן)א(פ )ב(
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סימן ד': הוראות כלליות לעניין עיצובים בין־לאומיים

הודעהעלביטול
רישוםשלעיצוב

בין־לאומישנרשם
בישראל

הגורםהמוסמךימסורלמשרדהבין־לאומיהודעהעלהחלטהלפיהוראותסימןו'לפרק88פ
ד',כפישהוחלולפיסעיף86,אועלהחלטתביתהמשפטלפיהוראותסעיף70שנמסרה

עליההודעהלרשותבדברביטולרישומושלעיצובבין־לאומישנרשםבישראלפ

שמירתסודיות
לענייןעיצובים

בין־לאומיים

הגורםהמוסמךועובדיהרשותלאיגלוכלידיעהאומסמךשהגיעולידיעתםמהמשרד89פ
הבין־לאומיאגבביצועההוראותלפיפרקזה,הכולבהתאםלהוראותלפיהסכםהאגפ

החלתהוראות
הסכםהאגותקנות

האג

בכלענייןהנוגעלבקשהבין־לאומיתאולעיצובבין־לאומירשום,אשרלאהוסדרלפי90פ
פרקזה,יחולוהוראותהסכםהאגותקנותהאג,בהתאםלהתחייבויותיהשלמדינת

ישראללגביההסכםוהתקנותכאמורפ

פרסוםהסכםהאג
ותקנותהאג

הרשותתפרסםבאתרהאינטרנטשלהאתהסכםהאגוכןהפניהלתקנותהאגפ91פ

פרק ט': עונשין
המנצלעיצוברשוםדרךעיסוקובאופןמסחרי,באחתהדרכיםהמפורטותלהלן92פעונשין )א(

הקבוע הקנס - דינו ,66 סעיף להוראות בניגוד הרשום, העיצוב בעל רשות וללא
בסעיף61)א()4(לחוקהעונשין,התשל"ז-61977)בפרקזה-חוקהעונשין(:

ייצורמוצרהנושאעיצובהזההלעיצוברשום; )1(

ייבואמוצרהנושאעיצובהזההלעיצוברשוםפ )2(

נעברהעבירהלפיסעיףזהבידיתאגיד,דינו-כפלהקנסהקבועלאותהעבירהפ )ב(

אחריותנושא
משרהבתאגיד

נושאמשרהבתאגידחייבלפקחולעשותכלשניתןלמניעתעבירהמהעבירות93פ )א(
המפורטותבסעיף92)בסעיףזה-עבירה(בידיהתאגידאובידיעובדמעובדיו;הפר

אתחובתוהאמורה,דינו-הקנסהקבועבסעיף61)א()2(לחוקהעונשיןפ

נעברהעבירהבידיתאגידאועובדמעובדיו,חזקההיאכינושאהמשרההפראת )ב(
חובתולפיסעיףקטן)א(,אלאאםכןהוכיחכיעשהכלשניתןכדילמלאאתחובתו

האמורהפ

בסעיףזה,"נושאמשרה"-מנהלפעילבתאגיד,שותף,למעטשותףמוגבל,או )ג(
פקידהאחראימטעםהתאגידעלהתחוםשבובוצעההעבירהפ

פרק י': הוראות שונות 
מישהתמנהלרשםהפטנטיםלפיסעיף157לחוקהפטנטיםיכהןגםכרשםהעיצוביםפ94פרשםהעיצובים

אצילתסמכויות
הרשם

למעט95פ הנתונותלולפיחוקזה, לעובדהרשותסמכויות רשאילאצול הרשם )א(
סמכויותלפיסעיפים12)ב(,34,25)ב(,46,43עד98,96,48)ב(ו–)ג(,99ו־103)ב(פ

הודעהעלאצילהלפיסעיףזהתפורסםברשומותפ )ב(

השגהעלהחלטות
עובדהרשות

מישרואהאתעצמונפגעמהחלטהאומפעולהשלעובדהרשותשהרשםאצללו96פ
אתסמכותובהתאםלהוראותסעיף95,רשאילהשיגעלכךבכתבלפניהרשםבתוך

תקופהשקבעהשרפ

החלטותהגורם
המוסמך

החלטהשלהגורםהמוסמךלפיחוקזהתהיהמנומקתובכתב,ותימסרבדרךשקבע97פ
השרלכלמישהיהצדלבקשהאולהליכיםשבהםניתנהההחלטהפ

ס"חהתשל"ז,עמ'226פ 6
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הליכיםלפני
הרשם

הרשםיפרסםהודעהעלכלהליךהמתנהללפניולפיסעיפים12)ב(,34,25,)א(98פ )1(
43ו־46עד48פ

איןבהוראותפסקה)1(כדילגרועמסמכותושלהגורםהמוסמךלפרסם, )2(
לפישיקולדעתו,הודעהעלכלהליךהמתנהללפניולפיחוקזהפ

בסעיף כאמור הרשם לפני המתנהל מהליך נפגע עצמו את שרואה אדם כל )ב(
קטן)א()1(רשאילבקשמהרשםלהצטרףלהליך,בתוך30ימיםמיוםשדברקיומושל
ההליךפורסםלפיחוקזה,והרשםרשאילצרפוכאמור;הרשםייתןלצדדיםוכןלכל
אדםאחרהעלוללדעתולהיפגעמהחלטתו,הזדמנותלהגישאתראיותיהםולהביא

אתטענותיהם,בכתבאובעלפה,בדרך,בצורהובמועדיםשקבעהשרפ

הרשםרשאילצוותעלתשלוםהוצאותסבירותולהורותמימבעליהדיןישלם )ג(
אתההוצאותוכיצדישולמופ

צולפיסעיףקטן)ג(ניתןלהוצאהלפועלכאילוהיהפסקדיןשלביתמשפטפ )ד(

בכפוףלהוראותלפיחוקזהואלאאםכןהורההרשםאחרתמטעמיםמיוחדים99פראיותלפניהרשם )א(
ולצדשכנגדתהיהזכותלחקוראת בתצהיר, הרשם שיירשמו,תינתןהעדותלפני

המצהירחקירהשכנגדפ

בגבייתעדותשבעלפהיהיולרשםכלהסמכויותשלביתמשפטלענייןאזהרתם )ב(
שלעדים,קבלתהצהרהמהםוכפייתעדיםלהופיעלפניוולענייניםאחריםהקשורים

בכך,וכןלענייניםהקשוריםבמסירתהעדותפ

הגורםהמוסמךרשאי,לפיבקשהשהוגשהלוואםראהטעםסבירלכך,להאריך100פהארכתתקופות )א(
כלתקופההקבועהלפיפרקד'לעשייתושלדברבפניואובפניהרשות,למעטהתקופות
הקבועותבסעיפים30)ב(,41,40,ו־43)א(,וכןלהאריךאתהתקופותלפיסעיפים96

ו־98)ב(,ואולםלענייןסעיף21-

לאיאריךאתהתקופהלפיסעיף21)1(,אלאאםכןשוכנעשהבקשהלרישום )1(
העיצובבישראללאהוגשהבמועדבשלסיבותשלמבקשולבאכוחולאהיתה

שליטהעליהןושלאהיהניתןלמנען;

לאיאריךאתהתקופהלפיסעיף21)2(,אלאאםכןמצאהגורםהמוסמך )2(
שלאהוגשהבקשהלהכירבתאריךהגשתהבקשההקודמתבשלטעותבתום

לב,ובלבדשטרםנרשםהעיצובפ

הגורםהמוסמךרשאילהתנותהארכתתקופותכאמורבסעיףזהבתנאיםשימצא )ב(
לנכוןפ

בקשהלהארכתתקופהכאמורבסעיףזהניתןלהגישבתוךהתקופהאולאחריה; )ג(
ואולם,אםהוגשההבקשהלאחרתוםהתקופה,יאריכההגורםהמוסמךרקמטעמים

מיוחדיםשיירשמופ

אדםשהגיעאליומידעאומסמךלפיחוקזהתוךכדימילויתפקידואובמהלךעבודתו101פשמירתסודיות
ישמוראותובסוד,לאיעבירולאחרולאיעשהבוכלשימוש,אלאלפיהוראותחוקזה

ובכפוףלהוראותכלדיןאועלפיצוביתמשפטפ

ברשותינוהלפנקסעיצוביםשבויירשםהמידעהדרושלפיחוקזהוכןפרטים102פפנקסהעיצובים )א(
נוספיםשהרשםימצאלנכוןלרשמםפ

הפנקסיהיהפתוחלעיוןהציבורבאתרהאינטרנטשלהרשותפ )ב(
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פרסוםמידעבאתר
האינטרנטשל

הרשות

מידעהמתפרסםבאתרהאינטרנטשלהרשותלפיחוקזה,ובכללזההפנקס,יהיה103פ )א(
נגישלכללהציבורבלאתשלום;פרסוםבאתרכאמורייעשהבאופןשיבטיחאתאמינות

המידעהמתפרסםבו,אתזמינותוואתיכולתהאחזורשלווהפקתפלטממנופ

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,הרשםרשאישלאלפרסםמידעכאמורבאותוסעיף )ב(
קטן,לבקשתמישמסראתהמידעלגורםהמוסמךאולרשותלפיחוקזהפ

לשםאבטחתהמידעהמתפרסםבאתרהאינטרנטשלהרשותלפיחוקזה,תעשה )ג(
הרשותשימושבמערכותתוכנהוחומרהמהימנותהמעניקותהגנהסבירהמפניחדירה,

שיבוש,הפרעהאוגרימתנזקלמחשבאולחומרמחשבפ

בסעיףזה,"חומרמחשב"ו"פלט"-כהגדרתםבחוקהמחשבים,התשנ"ה-71995פ )ד(

שמירתמסמכי
הרשותועיון

הציבור

כלהמסמכיםשבידיהרשותהנוגעיםלבחינתבקשהלרישוםעיצוב,לתוקפושל104פ )א(
עיצובאולזכויותבואולכלענייןאחרשישבוכדילהשפיעעלתוקפושלעיצובאועל
זכויותבו,למעטהתכתבותפנימיתביןעובדיהרשותבינםלביןעצמםאוסוגימסמכים
שנקבעולפיסעיף112)א()6(,יישמרובידיהרשותמיוםשפקעתוקפושלהעיצובאו
מיוםשנדחתהבקשהלרישוםעיצובאושהמבקשחזרבומבקשהכאמור,לפיהעניין,
ועדתוםשבעשניםלפחותמאותומועדאועדתוםתקופהאחרתשנקבעהלפיהסעיף

האמורפ

המסמכיםשישלשמרםבהתאםלהוראותסעיףקטן)א(יהיופתוחיםלעיוןהציבור )ב(
באתרהאינטרנטשלהרשות,למעטמסמכיםהנוגעיםלבקשהלרישוםעיצובשטרם

פורסמהלפיסעיף22ומידעכאמורבסעיף103)ב(פ

רישוםזכויותלפי
פסקדין

נמסרלרשםפסקדיןשבוקביעהבדברזכויותבעיצוברשוםולאנמסרהלרשםהודעה105פ
בדברהגשתערעורעלפסקהדין,ירשוםהרשםבפנקסאתהזכויותשלגביהןנקבע

כאמורבתוםהתקופהלהגשתהערעור,אלאאםכןנקבעאחרתבפסקהדיןפ

מישרואהאתעצמונפגעמהחלטהשלהרשםשסיימהאתהדיוןבהליךשנערך106פזכותערעור )א(
לפניולפיחוקזה,לרבותהחלטהבהשגהלפיסעיף96,רשאילערערעליהלפניבית

המשפטבתוך45ימיםממועדמתןההחלטהפ

מישרואהאתעצמונפגעמהחלטהאחרתשלהרשםלפיחוקזהרשאילערער )ב(
עליהלפניביתהמשפטלאחרשניתנהלורשותלכךמביתהמשפטשלערעור;עלמתן
רשותערעורעלהחלטהאחרתכאמוריחולו,בשינוייםהמחויבים,הוראותהסיפהשל
סעיף41)ב(לחוקבתיהמשפט]נוסחמשולב[,התשמ"ד-81984,לענייןשיקולהדעתשל
ביתהמשפטבמתןרשותערעור,וכןהוראותלפיסעיף41)ג()1(ו–)ד(שלהחוקהאמור;
לענייןזה,"החלטהאחרת"-כלהחלטהשאיןבהכדילסייםאתהדיוןבהליךשנערך

לפניהרשםפ

חוקזההואבית ביתהמשפטהמוסמךלענייןערעורעלהחלטתהרשםלפי )ג(
המשפטהמחוזיבירושליםאוביתהמשפטהמחוזיבתלאביב,לפיבחירתהמערער;
ואולם,השררשאי,בצו,לקבועכיסמכותביתהמשפטהמחוזילפיחוקזהתהיהגם

בידיבתימשפטמחוזייםאחריםכפישקבעפ

הוגשערעורלפיסעיף106,יהיההמשיבבערעורכלאדםשהיהבעלדיןבהליכיםלפני107פהמשיביםבערעור
הרשם,למעטהמערער;לאהיהבעלדיןאחר,יהיההרשםהמשיבבערעורפ

ס"חהתשנ"ה,עמ'366פ 7

ס"חהתשמ"ד,עמ'198פ 8
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דיוןבדלתיים
סגורות

ערעורעלהחלטתהרשםבהשגהשהוגשהלולפיסעיף96עלהחלטהבדברסירוב108פ
לבקשהלרישוםעיצובלפיסעיף30,יידוןבדלתייםסגורותאםהבקשהלרישוםהעיצוב

טרםפורסמהלפיסעיף22,אלאאםכןהורהביתהמשפטאחרתפ

דיוןהרשם
בעיצובשמתקיים
לגביוהליךבבית

המשפט

הוגשהלרשםבקשהלרישוםעיצובאובקשהלדיוןשעניינהעיצוב,ונודעלרשם109פ )א(
שתלויועומדבביתמשפטהליךבשלהפרהשלהעיצובשלגביוהוגשההבקשהכאמור
אובשלביטולרישומושלהעיצובבפנקס,לאידוןהרשםבבקשהשהוגשהלוכאמור

אלאברשותביתהמשפטפ

ניתנהרשותביתהמשפטכאמורבסעיףקטן)א(,יחליטהרשםבבקשהלאחר )ב(
שנתןלכלבעליהדיןבהליךהתלויועומדבביתהמשפטהזדמנותלהשמיעלפניואת

טענותיהם,למעטבהליכיבחינתבקשהלרישוםעיצובפ

נפתחהליךבביתמשפטבשלהפרתעיצובלאחרשהוגשהלרשםבקשהלמחיקה )ג(
שלרישוםהעיצובבפנקסאולביטולולפיסעיף47או48,יוסיףהרשםלדוןבבקשה,

אלאאםכןהורהביתהמשפטאחרתלענייןזהפ

בעלעיצוברשוםשסבורכיזכותוהופרהאושקייםחששסבירשתופר,רשאי110פעיכובבידיהמכס )א(
למסורלמנהלהמכסהודעהבכתבשלפיההואבעלהזכותבעיצובהרשום,ולבקש
ממנולעכבאתשחרורהטוביןשלטענתבעלהעיצובהרשוםמפריםאתזכותובעיצוב,

ולנהוגבהםכטוביןשייבואםאסורעלפיפקודתהמכס)בסעיףזה-הודעה(פ

הודעהתכלולאתכלאלה: )ב(

העתקמהרישוםשלהעיצובבפנקס,וכןתיאורחזותיברורשלהעיצוב )1(
הרשוםהמאפשרלמנהלהמכסלהשוותביןהעיצובהרשוםלביןהטוביןהמפרים,
ובכללזהצילומים,קטלוגאוכלמסמךאחרהמאפשרלמנהלהמכסלערוך

השוואהכאמור;

ציוןמספיקשלשםהיבואןהמייבאאתהטוביןהמפריםאומספרהמכולה )2(
שבההםמובאים;

פרטיםנוספיםככלשאלהידועיםלבעלהעיצובהרשום,ובכללזהשם )3(
האניהאואמצעיהייבואשבהםמובאיםהטוביןהמפרים,המועדשבואותם

טוביןעומדיםלהגיעלישראלומספרהחבילותהעומדותלהתקבלפ

בעלהעיצובהרשוםימציאלמנהלהמכסראיותראשוניותוכןערבותעצמית )ג(
בסכוםשקבעמנהלהמכסכדילכסותכלהוצאההקשורהלעיכובאוכדילפצותעל
כלנזקשייגרםעלידיהעיכוב,אםיתבררשהעיכובלאהיהמוצדק,וכןלשלםכלאגרה
שנקבעהלענייןזהלפיפקודתהמכס;לענייןסעיףקטןזהיראואתהמצאתכלהפרטים

המנוייםבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(כהמצאתראיותראשוניותפ

הוראותסעיףזהלאיחולועלטוביןמפריםשיובאולשימושעצמיפ )ד(

בסעיףזה,"מנהלהמכס"-המנהלכהגדרתובפקודתהמכספ )ה(

חוקזהיחולגםעלהמדינה,בכפוףלהוראותסעיףקטן)ב(פ111פתחולהעלהמדינה )א(

הוראותסעיף12יחולו,בשינוייםהמחויבים,גםעלעיצובשעוצבבידי)ב( )1(
עובדהמדינהפ

הוראותסעיף13יחולו,בשינוייםהמחויבים,גםעלעיצובשהוזמןבידי )2(
עובדהמדינה,והמדינהתהיההבעליםהראשוןשלעיצובשעוצבלפיהזמנה

כאמורפ
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בסעיףקטןזה,"עובדהמדינה"-לרבותחייל,שוטר,וכלנושאמשרהאו )3(
בעלתפקידעלפיחיקוקבמוסדממוסדותהמדינהפ

פרק י"א: ביצוע ותקנות
השרממונהעלביצועחוקזהוהוארשאילהתקיןתקנותבכלענייןהנוגעלביצועו,112פביצועותקנות )א(

וביןהשארבענייניםאלה:

עיצובים;רשימתהסיווגים וסיווגמוצריםנושאי סדרירישוםעיצובים )1(
תיקבע,ככלהאפשר,בהתאםלהסכםלוקרנו;

סדרידיןבהליכיםלפיחוקזה; )2(

קביעתמועדיםלביצועפעולותהנדרשותלפיחוקזה; )3(

בקשותהמוגשותלפיחוקזה,ובכללזהאופןהגשתהבקשה,הפרטים )4(
שייכללובהוהמסמכיםשיצורפואליה;בתקנותלפיפסקהזורשאיהשרלקבוע
מסמכיםשהגורםהמוסמךיהיהרשאילדרושממגישבקשהלרישוםעיצוב,
ובלבדשמסמכיםכאמורידועיםלמבקשוישבהםכדילהשפיעעלכשירותושל

העיצובלהגנהכעיצוברשום;

אגרותבעדבקשותהמוגשותלרשותאובעדפעולותהרשותלפיחוקזה, )5(
ובכללזהבעדרישוםעיצוביםוחידושםוהליכיםלפניהגורםהמוסמך,וכןדרכי
העדכוןשלסכומיהאגרות,מועדיהעדכוןומועדיתשלוםהאגרות;בתקנותלפי
פסקהזורשאיהשרלקבועאגרותבעדכלעיצובהכלולבבקשהלרישוםעיצוב;

תקנותלפיפסקהזויותקנובהסכמתשרהאוצר;

סוגימסמכיםשהוראותסעיף104)א(לאיחולועליהםאויחולובשינויים )6(
כפישיקבע,וכןמסמכיםוסוגימסמכיםשיישמרובידיהרשותלתקופהשונהמזו

הקבועהבאותוסעיף;

אופןהפרסוםשלמידעשישלפרסמולפיחוקזהבאתרהאינטרנטשל )7(
הרשותוכןקביעתדרכיםנוספותלפרסוםמידעכאמור;

אופןהגשתהשגהכאמורבסעיף96פ )8(

תקנותלפיסעיףקטן)א()5(ו–)7(יותקנובאישורועדתהכלכלהפ )ב(

פרק י"ב: תיקונים עקיפים
תיקוןפקודת

הפטנטים
והמדגמים-

מס'10

בפקודתהפטנטיםוהמדגמים113-9פ

אחריסעיף3איבוא: )1(

"תחולתהפקודה
לענייןמדגמים

ההוראותלפיפקודהזויחולועלמדגםשערביוםתחילתושל3בפ
חוקהעיצובים,התשע"ז-102017)בפקודהזו-חוקהעיצובים(

התקייםבואחדאויותרמאלה:

המדגםפורסםבציבור; )1(

הוגשהבקשהלרישוםהמדגםבפנקסהמדגמים; )2(

המדגםהיהרשוםבפנקסהמדגמיםפ"; )3(

חוקיא"י,כרךב',עמ')ע(1053,)א(1076;ס"חהתשס"ח,עמ'568פ 9

ס"חהתשע"ז,עמ'1176פ 10
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בסעיף33- )2(

בכותרתהשוליים,במקום"היוצרים"יבוא"המדגם"; )א(

אחריסעיףקטן)3(יבוא: )ב(

כלות לפני הקבוע, ובאופן הקבוע במועד הרשם התבקש אם ")3א(
המדגם זכות מועד את להאריך שנים, חמש של השלישית התקופה
ושולמההאגרההקבועה,יאריךהרשםאתתקופתזכותהמדגםלתקופה
רביעיתשלשלוששניםמיוםתוםהתקופההשלישית;סכוםהאגרהבעד
הארכתמועדזכותהמדגםלפיסעיףקטןזהיהיהשווהלסכוםהאגרה

שנקבעהלפיהוראותסעיףקטן)3(;";

בפסקה)4(,במקום"ו–)3("יבוא"עד)3א(",במקום"או)3("יבוא"עד)3א(" )ג(
ובמקום"הראשונהאוהשנייה"יבוא"הראשונה,השנייהאוהשלישיתפ";

אחריסעיף37יבוא: )3(

"סעדיםלעניין
נכסיםשהופקותוך

הפרתזכותמדגם

בסיוםהדיוןבתביעהבשלהפרתזכותמדגם,רשאיבית37אפ )א(
המשפט,לאחרששקלביןהשאראתחומרתההפרהואת
עניינושלאדםאחרהנוגעבדברשאינוצדלתביעה,להורות

על-

עשייתפעולהלגביהנכסיםשהופקותוךהפרת )1(
הזכות)בסעיףזה-נכסיםמפרים(שמטרתהלמנוענזק
מבעלהזכותבמדגם,ובכללזההעברתהבעלותבאותם
נכסיםלידיהתובעאםביקשזאת,אוהשמדתם;ואולם
הורהביתהמשפטעלהעברתהבעלותכאמור,רשאי
הוא,אםמצאכיהתובעעשוילעשותשימושבנכסים

המפרים,לחייבובתשלוםכפישיקבע;

העיקרי ששימושם בנכסים פעולה עשיית )2(
שמטרתה מפרים נכסים של לייצורם היה והמרכזי
או המשפט בית דן שבה ההפרה המשך את למנוע

הפרהאחרתשלזכותבמדגםפ

הוראותסעיףקטן)א(יחולוגםלגבינכסהמצויבידי )ב(
בכפוף והכול כאמור, הזכות את בעצמו הפר שלא אדם

להוראותסעיף34לחוקהמכר,התשכ"ח-111968פ";

סעיף55-בטלפ )4(

תיקוןפקודת
המכס-מס'27

בפקודתהמכס12,בסעיף200א)א(-114פ

ברישה,אחרי"אובדרךאחרת"יבוא"ולענייןעיצוב-בדרךשלקבלתהודעה )1(
כאמורבסעיף110לחוקהעיצובים,התשע"ז-2017)בסעיףזה-חוקהעיצובים(",במקום
"יוצריםאוהפרתזכותבסימןמסחר"יבוא"יוצרים,הפרתזכותבסימןמסחראוהפרת

זכותבעיצוברשום";

בפסקה)3(,במקום"היוצריםאולבעלסימןהמסחר"יבוא"היוצרים,לבעלהעיצוב )2(
אולבעלסימןהמסחר"ובמקוםהסיפההחלבמילים"או69א"יבוא"סעיף110לחוק

העיצוביםאוסעיף69אלפקודתסימנימסחר,כאשרניתנההודעה"פ

ס"חהתשכ"ח,עמ'98פ 11

דינימדינתישראל,נוסחחדש3,עמ'39;ס"חהתשע"ו,עמ'283פ 12
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תיקוןפקודתמס
הכנסה-מס'243

בפקודתמסהכנסה13,בסעיפים2)9(,8)ב(ו־125,בכלמקום,במקום"פטנטאומדגם"115פ
יבוא"פטנט,מדגםאועיצוב"פ

תיקוןחוקמס
קנייה)טובין
ושירותים(-

מס'24

בחוקמסקנייה)טוביןושירותים(,התשי"ב-141952,בסעיף1,בהגדרה"שירות",בפסקה)3(,116פ
במקום"זכויותמדגם"יבוא"זכויותבמדגםאובעיצוב",במקום"לשימושבו"יבוא

"לשימושבהם"ובמקום"זכותמדגם"יבוא"זכויותבמדגםאובעיצוב"פ

תיקוןחוקלשכת
עורכיהדין-

מס'40

בחוקלשכתעורכיהדין,התשכ"א-151961,בסעיף20)2(,אחרי"רשםהפטנטיםוהמדגמים"117פ
יבוא"הרשםכהגדרתובחוקהעיצובים,התשע"ז-162017;"פ

תיקוןחוקהגנת
כינויימקור

וציוניםגאוגרפיים
-מס'5

בחוקהגנתכינויימקורוציוניםגאוגרפיים,התשכ"ה-171965)להלן-חוקהגנתכינויי118פ
מקור(-

בסעיף21א,במקום"לפיסעיפים22ו־23"יבוא"לפיסעיפים23,22ו־23א"; )1(

בסעיף21ב)א(,במקום"לפיסעיפים22ו־23"יבוא"לפיסעיפים23,22ו־23א"; )2(

אחריסעיף23יבוא: )3(

"סעדיםלעניין
נכסיםשהופקותוך

הפרתזכותבכינוי
מקוררשום

בסיוםהדיוןבתובענהבשלהפרתזכותבכינוימקור23אפ )א(
רשום,רשאיביתהמשפט,לאחרששקלביןהיתראתחומרת
צד שאינו בדבר הנוגע אחר אדם של עניינו ואת ההפרה

לתובענה,להורותעל-

עשייתפעולהלגביהנכסיםשהופקותוךהפרת )1(
הזכות)בסעיףזה-נכסיםמפרים(שמטרתהלמנוענזק
מבעלהזכות,ובכללזההעברתהבעלותבאותםנכסים
לידיהתובעאםביקשזאת,אוהשמדתם;ואולםהורה
ביתהמשפטעלהעברתהבעלותכאמור,רשאיהוא,אם
מצאכיהתובעעשוילעשותשימושבנכסיםהמפרים,

לחייבובתשלוםכפישיקבע;

העיקרי ששימושם בנכסים פעולה עשיית )2(
שמטרתה מפרים נכסים של לייצורם היה והמרכזי
או המשפט בית דן שבה ההפרה המשך את למנוע

הפרהאחרתשלזכותפ

הוראותסעיףקטן)א(יחולוגםלגבינכסהמצויבידי )ב(
בכפוף והכול כאמור, הזכות את בעצמו הפר שלא אדם

להוראותסעיף34לחוקהמכר,התשכ"ח-181968פ"

תיקוןחוק
הפטנטים-מס'12

בחוקהפטנטים,התשכ"ז-119-191967פ

בסעיף143)א(,במקום"המדגמים"יבוא"המדגמים,העיצובים"; )1(

בסעיף154)א(,במקום"למדגמים"יבוא"למדגמים,לעיצובים"; )2(

בסעיף182,סעיףקטן)ב(-בטלפ )3(

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120;ס"חהתשע"ז,עמ'1092פ 13

ס"חהתשי"ב,עמ'344;התשע"ו,עמ'286פ 14

ס"חהתשכ"א,עמ'178;התשע"ו,עמ'1115פ 15

ס"חהתשע"ז,עמ'1176פ 16

ס"חהתשכ"ה,עמ'186;התשע"ב,עמ'57פ 17

ס"חהתשכ"ח,עמ'98פ 18

ס"חהתשכ"ז,עמ'148;התשע"ד,עמ'274פ 19
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תיקוןפקודת
סימנימסחר-

מס'8

בפקודתסימנימסחר]נוסחחדש[,התשל"ב-120-201972פ

בסעיף11)4(,במקום""מידגםרשום""יבוא""מדגםרשום","עיצוב","עיצוברשום", )1(
"עיצובלארשום"";

בסעיף69א)ב(,ברישה,במקום"העתקמתעודתהרישוםשלסימןהמסחר"יבוא )2(
"העתקמהרישוםשלסימןהמסחרבפנקס"פ

תיקוןחוקסדר
הדיןהפלילי-

מס'80

א',121פ ראשונה בתוספת התשמ"ב-211982, משולב[, ]נוסח הפלילי הדין סדר בחוק
בחלקא',פרט)66(-יימחקפ

תיקוןפקודת
החברות-מס'20

178)א()6(,בכלמקום,אחרי122פ בפקודתהחברות]נוסחחדש[,התשמ"ג-221983,בסעיף
"פטנטים,"יבוא"מדגמיםאועיצובים,"ובמקום"זכויותיוצרים"יבוא"זכותיוצרים"פ

תיקוןחוקבתי
המשפט-מס'90

בחוקבתיהמשפט]נוסחמשולב[,התשמ"ד-231984,בסעיף40)4(,אחריפסקתמשנה)ט(123פ
יבוא:

חוקהעיצובים,התשע"ז-242017;"פ ")י(

תיקוןחוק
ההגבלים

העסקיים-מס'19

בחוקההגבליםהעסקיים,התשמ"ח-251988,בסעיף3)2(,אחרי"מדגם,"יבוא"עיצוב,"פ124פ

תיקוןחוקלהגנת
מעגליםמשולבים

בחוקלהגנתמעגליםמשולבים,התש"ס-261999)להלן-חוקלהגנתמעגליםמשולבים(,125פ
אחריסעיף12יבוא:

"סעדיםלעניין
נכסיםשהופקו

תוךהפרת
הזכותהבלעדית

בטופוגרפיה

הבלעדית12אפ הזכות הפרת בשל בתובענה הדיון בסיום )א(
בטופוגרפיה,רשאיביתהמשפט,לאחרששקלביןהשאראת
חומרתההפרהואתעניינושלאדםאחרהנוגעבדברשאינו

צדלתובענה,להורותעל-

עשייתפעולהלגביהנכסיםשהופקותוךהפרת )1(
הזכות)בסעיףזה-נכסיםמפרים(שמטרתהלמנוע
העברת זה ובכלל בטופוגרפיה, הזכות מבעל נזק
הבעלותבאותםנכסיםלידיהתובעאםביקשזאת,
אוהשמדתם;ואולםהורהביתהמשפטעלהעברת
הבעלותכאמור,רשאיהוא,אםמצאכיהתובעעשוי
לעשותשימושבנכסיםהמפרים,לחייבובתשלוםכפי

שיקבע;

העיקרי ששימושם בנכסים פעולה עשיית )2(
שמטרתה מפרים נכסים של לייצורם היה והמרכזי
או המשפט בית דן שבה ההפרה המשך את למנוע

הפרהאחרתשלזכותבטופוגרפיהפ

הוראותסעיףקטן)א(יחולוגםלגבינכסהמצויבידי )ב(
בכפוף והכול כאמור, הזכות את בעצמו הפר שלא אדם

להוראותסעיף34לחוקהמכר,התשכ"ח-271968פ"

דינימדינתישראל,נוסחחדש26,עמ'511;ס"חהתש"ע,עמ'562פ 20

ס"חהתשמ"ב,עמ'43;התשע"ז,עמ'921פ 21

דינימדינתישראל,נוסחחדש37,עמ'761;ס"חהתשע"ו,עמ'626פ 22

ס"חהתשמ"ד,עמ'198;התשע"ז,עמ'695פ 23

ס"חהתשע"ז,עמ'1176פ 24

ס"חהתשמ"ח,עמ'128;התשע"ו,עמ'1262פ 25

ס"חהתש"ס,עמ'42פ 26

ס"חהתשכ"ח,עמ'98פ 27
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תיקוןחוקאיסור
הלבנתהון-

מס'23

המילה126פ ,)16( בפרט הראשונה, בתוספת התש"ס-282000, הון, הלבנת איסור בחוק
"מדגמים"והמילים"פקודתפטנטיםומדגמים,"-יימחקופ

תיקוןחוקזכות
יוצרים-מס'4

בחוקזכותיוצרים,התשס"ח-292007)להלן-חוקזכותיוצרים(-127פ

בסעיף1- )1(

;")Typeface(בהגדרה"יצירהאמנותית",בסופהיבוא"ובכללזהגופן )א(

בהגדרה""פרסום",שליצירה",בסופהיבוא"שאינהגופן"; )ב(

בסעיף7- )2(

בכותרתהשוליים,אחרי"מדגמים"יבוא"ועיצובים"; )א(

אחרי"בפקודתהפטנטיםוהמדגמים"יבוא"אובעיצובכהגדרתובחוק )ב(
העיצובים,התשע"ז-302017",אחרי"המדגם"יבוא"אוהעיצוב"ואחרי"מדגם"

יבוא"אועיצוב";

בסעיף11)6(,אחרי"יצירהאמנותית"יבוא"שאינהגופן"; )3(

אחריסעיף28איבוא: )4(

"שימושמותר
בגופן

שימושבגופןבהקלדה,בעיבודתמלילים,בסדרדפוס,בדפוס28בפ
אובהדפסה,וכןהחזקתמוצרלשםשימושכאמור-מותרים,
אחר במוצר או מחשב בתוכנת שימוש תוך נעשו אם אף

שמפראתהזכותבגופןפ";

אחריסעיף41יבוא: )5(

"תקופתזכות
יוצריםבגופן

זכותיוצריםבגופןתהאלתקופהשלשבעיםשניםממועד41אפ
פרסומושלהגופןפ";

בסעיף45)א(,בסופויבוא"ואולם,לענייןיצירהשהיאגופןלאתחולהזכותכאמור )6(
בסעיף46)1(";

בסעיף47,האמורבויסומן")א(",ואחריויבוא: )7(

בבחינתטענהלהפרהכאמורבסעיףקטן)א(לגבייצירהשהיאגופןיובא ")ב(
בחשבון,ביןהיתר,מגווןהאפשרויותהקייםלעיצובאותיות,ספרותוסימנישפה

אחריםפ";

בסעיף48,האמורבויסומן")א(",ואחריויבוא: )8(

הוראותסעיףקטן)א(יחולו,בשינוייםהמחויבים,עלעותקשליצירה,אף ")ב(
אםנעשהבהתאםלהוראותסעיף28ב,ובלבדשנעשהבלארשותושלבעלזכות

היוצריםבגופןפ";

בסעיף50)ב(,בסופויבוא"ולענייןגופן-גםאםהפעולהנעשתהבהתאםלהוראות )9(
סעיף28בפ";

בסעיף60,במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )10(

בסיוםהדיוןבתובענהבשלהפרתזכותיוצרים,רשאיביתהמשפט,לאחר ")א(
ששקלביןהשאראתחומרתההפרהואתעניינושלאדםאחרהנוגעבדברשאינו

צדלתובענה,להורותעל-

ס"חהתש"ס,עמ'293;התשע"ז,עמ'1038פ 28

ס"חהתשס"ח,עמ'38;התשע"ז,עמ'504פ 29

ס"חהתשע"ז,עמ'1176פ 30



ספרהחוקים2662,ט"ובאבהתשע"ז,2017פ8פ7 1202

עשייתפעולהלגביעותקיםמפריםשמטרתהלמנוענזקמבעלזכות )1(
היוצרים,ובכללזההעברתהבעלותבאותםעותקיםלידיהתובעאםביקש
זאת,אוהשמדתם;ואולםהורהביתהמשפטעלהעברתהבעלותכאמור,
רשאיהוא,אםמצאכיהתובעעשוילעשותשימושבעותקיםהמפרים,

לחייבובתשלוםכפישיקבע;

עשייתפעולהבנכסיםששימושםהעיקריוהמרכזיהיהלייצורםשל )2(
העותקיםהמפריםשמטרתהלמנועאתהמשךהפרתהשלזכותהיוצרים

שבהדןביתהמשפטאוהפרהאחרתשלזכותיוצריםפ"

פרק י"ג: תחילה, תחולה והוראות מעבר
תחילתושלחוקזהשנהמיוםפרסומו)בפרקזה-יוםהתחילה(פ128פתחילה )א(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(- )ב(

תחילתםשלסעיפים33ו־37אלפקודתהפטנטיםוהמדגמיםוביטולושל )1(
סעיף55לפקודההאמורה,סעיפים21א,21ב)א(ו־23אלחוקהגנתכינויימקור,
וסעיף12אלחוקלהגנתמעגליםמשולבים,כנוסחםבחוקזה,ביוםפרסומושל

חוקזה)בפרקזה-יוםהפרסום(;

תחילתושלפרקח'שלושהחודשיםמיוםהצטרפותהשלמדינתישראל )2(
כצדלהסכםהאג,ובלבדשהמועדהאמורלאיקדםליוםהתחילה;השריפרסם
ברשומותהודעהעלמועדההצטרפותכאמורוהרשותתפרסםהודעהכאמור

באתרהאינטרנטשלה;בפסקהזו,"הסכםהאג"-כהגדרתובסעיף79פ

הוראותסעיף33לפקודתהפטנטיםוהמדגמים,כנוסחןבסעיף113)2(לחוקזה,129פתחולה )א(
יחולועלמדגםשערביוםהפרסוםמתקייםבואחדמאלה:

תקופתזכות לגביו הואמדגםרשוםלפיהוראותהפקודהוטרםחלפה )1(
המדגםכאמורבסעיף33)3(לפקודה;

להאריכה בקשה אי־הגשת בשל הסתיימה לגביו המדגם זכות תקופת )2(
בהתאםלהוראותסעיף33)3(לפקודהוערביוםהפרסוםהוגשהבקשהלהאריך

אתמועדזכותהמדגםבהתאםלהוראותסעיף33)4(לפקודהפ

הוראותהסעיפיםהמפורטיםלהלן,כנוסחםבחוקזה,לאיחולועלהפרתזכות )ב(
כאמורבאותםסעיפיםשנעשתהערביוםהפרסום:

סעיף37אלפקודתהפטנטיםוהמדגמים; )1(

סעיף23אלחוקהגנתכינויימקור; )2(

סעיף12אלחוקלהגנתמעגליםמשולבים,התש"ס-1999; )3(

סעיף60)א(לחוקזכותיוצריםפ )4(

החלתתקנות
המדגמיםלעניין

עיצובים

תקנותהמדגמיםיחולו,בשינוייםהמחויבים,עלבקשותלרישוםעיצובועלעיצוב130פ )א(
רשוםלפיהוראותחוקזה,ויראואותןכאילוהותקנולפיחוקזהבענייניםשלגביהם
נתונהסמכותלהתקיןתקנותלפיו,כלעודלאנכנסולתוקפןתקנותבמקומןלפיחוק

זהאועדתוםשנתייםמיוםהפרסום,לפיהמוקדם,ובלבדשמתקיימיםכלאלה:

תקנותהמדגמיםלאבוטלולפידין; )1(

לאנקבעובחוקזההוראותבאותםנושאיםהמוסדריםבתקנותהמדגמים; )2(

תקנותהמדגמיםאינןסותרותאתהאמורבהוראותחוקזהפ )3(
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בלילגרועמכלליותהאמורבסעיףקטן)א()2(ו–)3(,תקנות14,12,5,4עד18,16, )ב(
34,29עד40,36עד48,46עד57,54עד70,58)2(ו־71לתקנותהמדגמיםוכןהתוספת

השנייהלתקנותהאמורות-לאיחולולענייןעיצוביםכאמורבסעיףקטן)א(פ
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