הצעות לתיקון חקיקה וצווים בדבר סימני מסחר ,פטנטים ומדגמים ביהודה ושומרון
בהתאם לדין הקיים כדי שסימן מסחר ,פטנט או מדגם יהיו תקפים באזורי יהודה ושומרון יש
לרושמם במשרדי רשם סימני המסחר ,הפטנטים והמדגמים ברמאללה .הופעת אזרחים ישראלים
בפני הרשם ברמאללה חיונית לאור העובדה שהליכי הרישום של סימני מסחר ,פטנטים ומדגמים
כוללים הליכים שיפוטיים במקרה של התנגדות (סימני מסחר ופטנטים) או בקשה למחיקת
הרישום ,שמצריכות לעתים מהצדדים לדיון להופיע בפני הרשם או ערכאה אחרת .ברם ,בהתאם
למצב הקיים ,אזרח ישראלי שייכנס לרמאללה מסתכן בחייו ולכן הדבר נאסר בחוק.
לפיכך ,מוצעות שתי אפשרויות לתיקון המצב הקיים:
א .להרחיב את תחולת מרשמי הקניין הרוחני הישראליים לאזור  .Cכתוצאה מכך ,המרשמים
שמנוהלים ע"י הרשות יהיו רלוונטיים לאזורי  Aו ,B -והמרשמים הישראליים יהיו רלוונטיים
לאזור  ,Cהשטחים הצבאיים ושטחי ההתיישבות הישראלית .לאור התיקון החדש יתקיימו באזור
 Cשני מרשמים נוספים שכלל לא קיימים כיום  -מרשם הזנים המטפחים ומרשם כינויי המקור.
ההצעה תאפשר לכל מי שיש לו סימן מסחר ,פטנט או מדגם רשום במרשמי הקניין הרוחני
ברמאללה לרושמו במרשמים הישראליים באמצעות בקשה שתוגש תוך  6חודשים מחתימת
החוק .לצורך עיגון ההצעה מוצע לחוקק הן חוק ישראלי והן צו מקביל של מפקד האזור.
ב .להקים מחדש את מרשמי סימני המסחר ,הפטנטים והמדגמים שינוהלו ע"י המנהל האזרחי
ויחולו על אזור  ,Cהשטחים הצבאיים ושטחי ההתיישבות הישראלית בלבד .המנהל האזרחי ניהל
בעבר מרשמי סימני מסחר ,פטנטים ומדגמים עד שנת  ,1995שבה הם הועברו לרשות הפלשתינית
במסגרת הסכמי אוסלו ,ולכן אין כל בעיה לחדשם .כתוצאה מכך ,המרשמים שמנוהלים ע"י
הרשות יהיו רלוונטיים לאזורי  Aו B -והמרשמים שינוהלו על די המנהל האזרחי יהיו רלוונטיים
לאזור  ,Cהשטחים הצבאיים ושטחי ההתיישבות הישראלית .הצעות התיקון תאפשרנה לכל מי
שיש לו סימן מסחר ,פטנט או מדגם רשום במרשמי הקניין הרוחני ברמאללה לרושמו במרשמים
החדשים באמצעות בקשה שתוגש תוך  12חודשים מחתימת הצו .בנוסף ,מרשמים אלו יסתמכו על
בחינת הכשרות לרישום במסגרת מרשמי הקניין הרוחני בישראל ,ובכך תיחסכנה העלויות של
בחינה עצמאית ,בדומה לדין הקיים בהונג-קונג ,ביחס לפטנטים שנרשמו באירופה ,בריטניה או
סין.
בברכה,
ד"ר חגי ויניצקי
ראש מכון בגין למשפט וציונות
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אפשרות א'
הצעת חוק להרחבת תחולת דיני ומרשמי הקניין הרוחני לאזור  Cביהודה ושומרון ,תשע"ח –
2018

1

מטרת החוק
מטרת חוק זה להרחיב את מרשמי הקניין הרוחני הישראליים לאזור  Cביהודה ושומרון.
.1
הגדרות
 .2בחוק זה -
"אזור  - "Cאזור  Cלרבות ,השטחים הצבאיים ושטחי ההתיישבות הישראלית כפי שנקבעו בהסכמים עם
הרשות הפלשתינית.
"דיני הקניין הרוחני"  -חוק הפטנטים ,תשכ"ז ;1967-חוק העיצובים ,תשע"ז ;2017-חוק זכות מטפחים
של זני צמחים ,תשל"ג ;1973-פקודת סימני מסחר [נוסח חדש] ,תשל"ב ;1972-חוק הגנת כינויי מקור
וציונים גאוגרפיים ,תשכ"ה.1965-
"מרשמי הקניין הרוחני"  -מרשם הפטנטים ,מרשם העיצובים ,מרשם הזנים המטפחים ,מרשם סימני
המסחר ומרשם כינויי המקור.
תחולה טריטוריאלית
 .3דיני הקניין הרוחני ומרשמי הקניין הרוחני יחולו כפי שיהיו תקפים מעת לעת גם באזור .C
רישום מחדש
( .4א) מי שביום תחילתו של חוק זה הייתה לו בשטח תחולתו זכות רשומה בפטנט ,במדגם או בסימן
מסחר ,או שביקש לפני אותו יום לרשום לו זכות כאמור ,רשאי לבקש ,תוך ששה חדשים מיום תחילתו של
חוק זה לרשום את זכותו על פי הדין הישראלי ,ויראו כאילו הגיש את הבקשה לרישום הזכות על-פי הדין
הישראלי ביום שבו הגיש לראשונה את בקשתו לרישום אותה זכות.
(ב) רישום פטנט לפי סעיף קטן (א) לא יגרע מתוקפו של פטנט שנרשם בישראל לפי בקשה שהוגשה לפני
תחילת חוק הפטנטים ,תשכ"ז.1967-

 1הצעת הצו היא חלק מהמאמר חגי ויניצקי "מרשמי הקניין הרוחני ביהודה ושומרון ורצועת עזה" (המאמר צפוי
להתפרסם בספר "משפט מסחרי ביהודה ושומרון" (הראל ארנון וחגי ויניצקי עורכים) .המאמר ללא הצעות החוק
פורסם בכתב העת של רשות הפטנטים וסימני המסחר האמריקאית Chagai Vinizky Intellectual Property -
 Registries in Judea and Samaria and the Gaza Strip" 98 JPTOS 266 (2016).ד"ר חגי ויניצקי הוא מרצה
במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט לדיני קניין ,לדיני חוזים ,לדיני יהודה ושומרון ולדיני רישום זכויות ביחס לנכסים,
מרצה מן החוץ באוניברסיטת העברית לדיני חוזים וראש מכון בגין למשפט וציונות .המאמר הוצג בכנס "קניין רוחני
חוצה גבולות – יו"ש הרשות ומדינות האזור" ,במרכז האקדמי שערי מדע משפט (דצמבר  ,)2013בסדנה של הפורום
האקדמי הישראלי לקניין רוחני באוניברסיטת בר אילן (אוקטובר  )2015ובמושב "משפט מסחרי ביהודה ושומרון"
כנס מחקרי יהודה ושומרון ,אוניברסיטת אריאל (יוני .)2018

3

דברי הסבר
בהתאם לדין הקיים כדי שסימן מסחר ,פטנט או מדגם יהיו תקפים באזורי יהודה ושומרון יש לרושמם
במשרדי רשם סימני המסחר ,הפטנטים והמדגמים ברמאללה .הופעת אזרחים ישראלים בפני הרשם
ברמאללה חיונית לאור העובדה שהליכי הרישום כוללים הליכים שיפוטיים במקרה של התנגדות (פטנטים
וסימני מסחר) או בקשה למחיקת הרישום ,שמצריכות לעתים מהצדדים לדיון להופיע בפני הרשם או
ערכאה אחרת .ברם ,בהתאם למצב הקיים ,אזרח ישראלי שייכנס לרמאללה מסתכן בחייו ולכן הדבר
נאסר בחוק.
לפיכך מוצע להרחיב את תחולת מרשמי הקניין הרוחני הישראליים לאזור  .Cכתוצאה מכך ,המרשמים
שמנוהלים ע"י הרשות יהיו רלוונטיים לאזורי  Aו ,B -והמרשמים הישראליים יהיו רלוונטיים לאזור ,C
השטחים הצבאיים ושטחי ההתיישבות הישראלית .לאור התיקון המוצע יתקיימו באזור  Cשני מרשמים
נוספים שכלל לא קיימים כיום  -מרשם הזנים המטפחים ומרשם כינויי המקור .ההצעה תאפשר לכל מי
שיש לו סימן מסחר ,פטנט או מדגם רשום במרשמי הקניין הרוחני ברמאללה לרושמו במרשמים
הישראליים באמצעות בקשה שתוגש תוך  6חודשים מחתימת החוק 2.החלה של חקיקה ישראלית על אזורי
יהודה ושומרון קיימת כבר כיום במספר חוקים 3.בנוסף ,קיימים מספר מרשמים ישראלים שחלים גם
ביחס ליהודה ושומרון4.

 2הסדר דומה קיים בסעיף ( 21א) לחוק הסדרי משפט ומינהל [נוסח משולב] ,תש"ל 1970-שנועד לפתור בעיה דומה
שהתקיימה בעת החלת המשפט הישראלי במזרח ירושלים.
 3למשל ,חוק להסדרת ההתיישבות ביהודה והשומרון ,תשע"ז ;2017-חוק שירות אזרחי ,תשע"ז ;2017-חוק אומנה
לילדים ,תשע"ו 2016-שמפנה לחוק הביטוח הלאומי שחל גם על יו"ש.
 4פנקס העמותות ,פנקס האגדות השיתופיות ומרשם המשכונות ,ראו ויניצקי לעיל ה"ש .1

4

אפשרות א'
הצעת צו בדבר הרחבת תחולת דיני ומרשמי הקניין הרוחני הישראליים לאזור ( Cיהודה
ושומרון) ,תשע"ח 2018 -

5

הואיל ופנקסי סימני מסחר הפטנטים והמדגמים שחלים באזור יהודה ושומרון מתנהלים בידי הרשות
הפלשתינית ברמאללה .והואיל ואין אפשרות לאזרחי ישראל או ליהודים להגיע לעיר רמאללה ללא סיכון
מוחשי לחייהם ,והדבר אף נאסר בחקיקה ,הנני מצווה בזה לאמור:
הגדרות
 .1בצו זה -
"אזור  - "Cאזור  Cלרבות ,השטחים הצבאיים ושטחי ההתיישבות הישראלית כפי שנקבעו בהסכמים עם
הרשות הפלשתינית.
"דיני הקניין הרוחני הישראליים"  -חוק הפטנטים ,תשכ"ז ;1967-חוק העיצובים ,תשע"ז ;2017-חוק
זכות מטפחים של זני צמחים ,תשל"ג ;1973-פקודת סימני מסחר [נוסח חדש] ,תשל"ב ;1972-חוק הגנת
כינויי מקור וציונים גאוגרפיים ,תשכ"ה.1965-
"מרשמי הקניין הרוחני הישראליים"  -מרשם הפטנטים ,מרשם העיצובים ,מרשם הזנים המטפחים,
מרשם סימני המסחר ומרשם כינויי המקור.
תחולה טריטוריאלית
 .3דיני הקניין הרוחני הישראליים ומרשמי הקניין הרוחני הישראליים יחולו כפי שיהיו תקפים מעת לעת
גם באזור .C
דברי הסבר
בהתאם לדין הקיים כדי שסימן מסחר ,פטנט או מדגם יהיו תקפים באזורי יהודה ושומרון יש לרושמם
במשרדי רשם סימני המסחר ,הפטנטים והמדגמים ברמאללה .הופעת אזרחים ישראלים בפני הרשם
ברמאללה חיונית לאור העובדה שהליכי הרישום כוללים הליכים שיפוטיים במקרה של התנגדות (פטנטים
וסימני מסחר) או בקשה למחיקת הרישום ,שמצריכות לעתים מהצדדים לדיון להופיע בפני הרשם או
ערכאה אחרת .ברם ,בהתאם למצב הקיים ,אזרח ישראלי שייכנס לרמאללה מסתכן בחייו ולכן הדבר
נאסר בחוק.
לפיכך מוצע להרחיב את תחולת מרשמי הקניין הרוחני הישראליים לאזור  .Cכתוצאה מכך ,המרשמים
שמנוהלים ע"י הרשות יהיו רלוונטיים לאזורי  Aו ,B -והמרשמים הישראליים יהיו רלוונטיים לאזור ,C
השטחים הצבאיים ושטחי ההתיישבות הישראלית .לאור התיקון המוצע יתקיימו באזור  Cשני מרשמים

 5הצעת הצו היא חלק מהמאמר חגי ויניצקי "מרשמי הקניין הרוחני ביהודה ושומרון ורצועת עזה" (המאמר צפוי
להתפרסם בספר "משפט מסחרי ביהודה ושומרון" (הראל ארנון וחגי ויניצקי עורכים) .המאמר ללא הצעות החוק
פורסם בכתב העת של רשות הפטנטים וסימני המסחר האמריקאית Chagai Vinizky Intellectual Property -
 Registries in Judea and Samaria and the Gaza Strip" 98 JPTOS 266 (2016).ד"ר חגי ויניצקי הוא מרצה
במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט לדיני קניין ,לדיני חוזים ,לדיני יהודה ושומרון ולדיני רישום זכויות ביחס לנכסים,
מרצה מן החוץ באוניברסיטת העברית לדיני חוזים וראש מכון בגין למשפט וציונות .המאמר הוצג בכנס "קניין רוחני
חוצה גבולות – יו"ש הרשות ומדינות האזור" ,במרכז האקדמי שערי מדע משפט (דצמבר  ,)2013בסדנה של הפורום
האקדמי הישראלי לקניין רוחני באוניברסיטת בר אילן (אוקטובר  )2015ובמושב "משפט מסחרי ביהודה ושומרון"
כנס מחקרי יהודה ושומרון ,אוניברסיטת אריאל (יוני .)2018
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נוספים שכלל לא קיימים כיום  -מרשם הזנים המטפחים ומרשם כינויי המקור .החוק הישראלי המקביל
יאפשר לכל מי שיש לו סימן מסחר ,פטנט או מדגם רשום במרשמי הקניין הרוחני ברמאללה לרושמו
במרשמים הישראליים באמצעות בקשה שתוגש תוך  6חודשים מחתימת החוק 6.החלה של חקיקה
ישראלית על אזורי יהודה ושומרון קיימת כבר כיום במספר חוקים 7.בנוסף ,קיימים מספר מרשמים
ישראלים שחלים גם ביחס ליהודה ושומרון8.

 6הסדר דומה קיים בסעיף ( 21א) לחוק הסדרי משפט ומינהל [נוסח משולב] ,תש"ל 1970-שנועד לפתור בעיה דומה
שהתקיימה בעת החלת המשפט הישראלי במזרח ירושלים.
 7למשל ,חוק להסדרת ההתיישבות ביהודה והשומרון ,תשע"ז ;2017-חוק שירות אזרחי ,תשע"ז ;2017-חוק אומנה
לילדים ,תשע"ו 2016-שמפנה לחוק הביטוח הלאומי שחל גם על יו"ש.
 8פנקס העמותות ,פנקס האגדות השיתופיות ומרשם המשכונות ,ראו ויניצקי לעיל ה"ש .1

6

אפשרות ב'
הצעת צו בדבר סימני מסחר (רישום מחדש) (תיקון מס' ( )3יהודה ושומרון) ,תשע"ח 2018 -

9

הואיל ופנקס סימני מסחר שחל באזור יהודה ושומרון מתנהל בידי הרשות הפלשתינית ברמאללה .והואיל
ואין אפשרות לאזרחי ישראל או ליהודים להגיע לעיר רמאללה ללא סיכון מוחשי לחייהם ,והדבר אף נאסר
בחקיקה ,הנני מצווה בזה לאמור:
הוספת סעיף  1א':
 .1בצו בדבר סימני מסחר (רישום מחדש) (יהודה והשומרון) (מס'  ,)397תש"ל –  ,1970לאחר סעיף  1יבוא
סעיף  1א':
" 1א .פנקס סימני המסחר שינוהל ע"פ צו זה יחול על אזורי  Cלרבות ,השטחים הצבאיים ושטחי
ההתיישבות הישראלית כפי שנקבעו בהסכמים עם הרשות הפלשתינית .פנקס סימני המסחר שמנוהל
ע"י הרשות הפלשתינית יחול על אזורי  B–Aכפי שנקבעו בהסכמים עם הרשות הפלשתינית.
החלפת סעיף :2
 .2במקום סעיף  2יחול הסעיף הבא:
"כל סמכות שעל פי החוק ועל פי הסכם עם הרשות הפלשתינית הייתה נתונה ערב חתימת תיקון צו
זה בידי מי שהתמנה על ידי הרשות הפלשתינית תהיה נתונה לממונה.
תיקון סעיף :3
.3

במקום סעיף ( 3ב) יבוא:
"המבקש להוכיח כאמור בסעיף קטן (א) יגיש על כך בקשה תוך  12חודשים מיום תחילתו של צו
זה".

הסתמכות על מרשם סימני המסחר בישראל
הממונה יסתמך ברישום סימני מסחר על החלטות רשם סימני המסחר בישראל ביחס לבקשת
.4
רישום סימן מסחר זהה.
תחילת תוקף:
תחילתו של צו זה ביום חתימתו.
.5
השם:
צו זה ייקרא "צו בדבר סימני מסחר (רישום מחדש) (תיקון מס' ( )3יהודה ושומרון) ,תשע"ח –
.6
."2018

 9הצעת הצו היא חלק מהמאמר חגי ויניצקי "מרשמי הקניין הרוחני ביהודה ושומרון ורצועת עזה" (המאמר צפוי
להתפרסם בספר "משפט מסחרי ביהודה ושומרון" (הראל ארנון וחגי ויניצקי עורכים) .המאמר ללא הצעות החוק
פורסם בכתב העת של רשות הפטנטים וסימני המסחר האמריקאית Chagai Vinizky Intellectual Property -
 Registries in Judea and Samaria and the Gaza Strip" 98 JPTOS 266 (2016).ד"ר חגי ויניצקי הוא מרצה
במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט לדיני קניין ,לדיני חוזים ,לדיני יהודה ושומרון ולדיני רישום זכויות ביחס לנכסים,
מרצה מן החוץ באוניברסיטת העברית לדיני חוזים וראש מכון בגין למשפט וציונות .המאמר הוצג בכנס "קניין רוחני
חוצה גבולות – יו"ש הרשות ומדינות האזור" ,במרכז האקדמי שערי מדע משפט (דצמבר  ,)2013בסדנה של הפורום
האקדמי הישראלי לקניין רוחני באוניברסיטת בר אילן (אוקטובר  )2015ובמושב "משפט מסחרי ביהודה ושומרון"
כנס מחקרי יהודה ושומרון ,אוניברסיטת אריאל (יוני .)2018

7

דברי הסבר להצעת הצו
בהתאם לדין הקיים כדי שסימן מסחר יהיה תקף באזורי יהודה ושומרון יש לרושמו במשרדי רשם סימני
המסחר ברמאללה .הופעת אזרחים ישראלים בפני הרשם ברמאללה חיונית לאור העובדה שהליכי הרישום
של סימני מסחר כוללים הליכים שיפוטיים במקרה של התנגדות או בקשה למחיקת הרישום ,שמצריכות
לעתים מהצדדים לדיון להופיע בפני הרשם או ערכאה אחרת .ברם ,בהתאם למצב הקיים ,אזרח ישראלי
שייכנס לרמאללה מסתכן בחייו ולכן הדבר נאסר בחוק.
לפיכך מוצע להקים מחדש את מרשם סימני המסחר שינוהל ע"י המנהל האזרחי ויחול על אזור ,C
השטחים הצבאיים ושטחי ההתיישבות הישראלית בלבד .המנהל האזרחי ניהל בעבר מרשם סימני מסחר
בין השנים  1995 - 1970ולכן אין כל בעיה לחדשו .כתוצאה מכך המרשם שמנוהל ע"י הרשות יהיה רלוונטי
לאזורי  Aו B -והמרשם שינוהל על ידי המנהל האזרחי יהיה רלוונטי לאזור  ,Cהשטחים הצבאיים ושטחי
ההתיישבות הישראלית.
הצעת התיקון תאפשר לכל מי שיש לו סימן מסחר רשום במרשם סימני המסחר ברמאללה לרושמו במרשם
החדש באמצעות בקשה שתוגש תוך  12חודשים ממועד חתימת הצו .בנוסף ,הממונה יסתמך על בחינת
הכשרות לרישום סימן מסחר זהה בישראל ,ובכך תיחסכנה העלויות של בחינה עצמאית ,בדומה לדין
הקיים בהונג-קונג ,ביחס לפטנטים שנרשמו באירופה ,בריטניה או סין.

8

אפשרות ב'
הצעת צו בדבר פטנטים ומדגמים (רישום מחדש) (תיקון מס' ( )1יהודה והשומרון) ,תשע"ח -

102018

הואיל ופנקסי הפטנטים והמדגמים שחלים באזור יהודה ושומרון מתנהלים בידי הרשות הפלשתינית
ברמאללה .והואיל ואין אפשרות לאזרחי ישראל או ליהודים להגיע לעיר רמאללה ללא סיכון מוחשי
לחייהם ,והדבר אף נאסר בחקיקה ,הנני מצווה בזה לאמור:
הוספת סעיף  1א':
 .1בצו בדבר פטנטים ומדגמים (רישום מחדש) (יהודה והשומרון) ,תשע"ד  2014 -לאחר סעיף  1יבוא
סעיף  1א':
" 1א .פנקסי הפטנטים והמדגמים שינוהלו ע"פ צו זה יחולו על אזורי  Cלרבות ,השטחים הצבאיים
ושטחי ההתיישבות הישראלית כפי שנקבעו בהסכמים עם הרשות הפלשתינית .פנקסי הפטנטים
והמדגמים שמנוהלים ע"י הרשות הפלשתינית יחולו על אזורי  B–Aכפי שנקבעו בהסכמים עם הרשות
הפלשתינית.
החלפת סעיף :3
 .2במקום סעיף  3יחול הסעיף הבא:
"כל סמכות שעל פי החוק ועל פי הסכם עם הרשות הפלשתינית הייתה נתונה ערב חתימת תיקון צו
זה בידי מי שהתמנה על ידי הרשות הפלשתינית תהיה נתונה לממונה.
תיקון סעיף :6
.3

תיקון סעיף ( 6א):
במקום המילים "מי שלפני היום הקובע" יבוא "מי שלפני תחילתו של צו זה"
תיקון סעיף ( 6ב):
במקום המילים "מיום תחילתו של צו זה" יבוא "מיום תחילתו של צו זה".

הסתמכות על מרשמי הפטנטים והעיצובים בישראל
הממונה יסתמך ברישום פטנטים ומדגמים על החלטות רשם הפטנטים והעיצובים (מדגמים)
.4
בישראל ביחס לבקשות רישום פטנטים ומדגמים זהים.
תחילת תוקף:
תחילתו של צו זה ביום חתימתו.
.4
השם:
.5

צו זה ייקרא "צו בדבר פטנטים ומדגמים (רישום מחדש) (תיקון מס' ( )1יהודה והשומרון) ,תשע"ח –
."2018

 10הצעת הצו היא חלק מהמאמר חגי ויניצקי "מרשמי הקניין הרוחני ביהודה ושומרון ורצועת עזה" (המאמר צפוי
להתפרסם בספר "משפט מסחרי ביהודה ושומרון" (הראל ארנון וחגי ויניצקי עורכים) .המאמר ללא הצעות החוק
פורסם בכתב העת של רשות הפטנטים וסימני המסחר האמריקאית Chagai Vinizky Intellectual Property -
 Registries in Judea and Samaria and the Gaza Strip" 98 JPTOS 266 (2016).ד"ר חגי ויניצקי הוא מרצה
במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט לדיני קניין ,לדיני חוזים ,לדיני יהודה ושומרון ולדיני רישום זכויות ביחס לנכסים,
מרצה מן החוץ באוניברסיטת העברית לדיני חוזים וראש מכון בגין למשפט וציונות .המאמר הוצג בכנס "קניין רוחני
חוצה גבולות – יו"ש הרשות ומדינות האזור" ,במרכז האקדמי שערי מדע משפט (דצמבר  ,)2013בסדנה של הפורום
האקדמי הישראלי לקניין רוחני באוניברסיטת בר אילן (אוקטובר  )2015ובמושב "משפט מסחרי ביהודה ושומרון"
כנס מחקרי יהודה ושומרון ,אוניברסיטת אריאל (יוני .)2018

9

דברי הסבר להצעת הצו
בהתאם לדין הקיים כדי שפטנט או מדגם יהיו תקפים באזורי יהודה ושומרון יש לרושמם במשרדי רשם
הפטנטים והמדגמים ברמאללה .הופעת אזרחים ישראלים בפני הרשם ברמאללה חיונית לאור העובדה
שהליכי הרישום של פטנטים ומדגמים כוללים הליכים שיפוטיים במקרה של התנגדות (פטנטים) או בקשה
למחיקת הרישום ,שמצריכות לעתים מהצדדים לדיון להופיע בפני הרשם או ערכאה אחרת .ברם ,בהתאם
למצב הקיים ,אזרח ישראלי שייכנס לרמאללה מסתכן בחייו ולכן הדבר נאסר בחוק.
לפיכך מוצע להקים מחדש את מרשם לפטנטים ומרשם למדגמים שינוהלו ע"י המנהל האזרחי ויחולו על
אזור  ,Cהשטחים הצבאיים ושטחי ההתיישבות הישראלית בלבד .המנהל האזרחי ניהל בעבר מרשמי
פטנטים ומדגמים בין השנים  1995 - 1974ולכן אין כל בעיה לחדשם .כתוצאה מכך המרשמים שמנוהלים
ע"י הרשות יהיו רלוונטיים לאזורי  Aו B -והמרשמים שינוהלו על די המנהל האזרחי יהיו רלוונטיים
לאזור  ,Cהשטחים הצבאיים ושטחי ההתיישבות הישראלית.
הצעת התיקון תאפשר לכל מי שיש לו פטנט או מדגם רשום במרשם הפטנטים או במרשם המדגמים
ברמאללה לרושמו במרשמים החדשים באמצעות בקשה שתוגש תוך  12חודשים ממועד חתימת הצו.
בנוסף ,הממונה יסתמך על בחינת הכשרות לרישום פטנט או מדגם זהה בישראל ,ובכך תיחסכנה העלויות
של בחינה עצמאית ,בדומה לדין הקיים בהונג-קונג ,ביחס לפטנטים שנרשמו באירופה ,בריטניה או סין.

