
                                                                                                                   
 

 צווים בדבר סימני מסחר, פטנטים ומדגמים ביהודה ושומרון  וקה יקחהצעות לתיקון 

 

יש ושומרון  באזורי יהודה פיםתק ויהי םמדגאו , פטנט סימן מסחרכדי שהקיים  דיןבהתאם ל

ברמאללה. הופעת אזרחים ישראלים  , הפטנטים והמדגמיםבמשרדי רשם סימני המסחרלרושמם 

של סימני מסחר, פטנטים ומדגמים בפני הרשם ברמאללה חיונית לאור העובדה שהליכי הרישום 

או בקשה למחיקת )סימני מסחר ופטנטים( כוללים הליכים שיפוטיים במקרה של התנגדות 

מצריכות לעתים מהצדדים לדיון להופיע בפני הרשם או ערכאה אחרת. ברם, בהתאם הרישום, ש

 למצב הקיים, אזרח ישראלי שייכנס לרמאללה מסתכן בחייו ולכן הדבר נאסר בחוק. 

 

 :ות שתי אפשרויות לתיקון המצב הקייםמוצע ,לפיכך

 

המרשמים  ,כתוצאה מכך. Cר לאזוהישראליים הקניין הרוחני  מרשמיתחולת להרחיב את א. 

יהיו רלוונטיים הישראליים מים והמרש ,B -ו Aשמנוהלים ע"י הרשות יהיו רלוונטיים לאזורי 

קיימו באזור ית התיקון החדשלאור  , השטחים הצבאיים ושטחי ההתיישבות הישראלית.Cלאזור 

C טפחים ומרשם כינויי המקור. הזנים הממרשם  - ים נוספים שכלל לא קיימים כיוםמששני מר

הקניין הרוחני  מירשום במרש, פטנט או מדגם תאפשר לכל מי שיש לו סימן מסחרעה צהה

מחתימת  יםחודש 6אמצעות בקשה שתוגש תוך בהישראליים  מיםברמאללה לרושמו במרש

 ד האזור.עיגון ההצעה מוצע לחוקק הן חוק ישראלי והן צו מקביל של מפקלצורך  .חוקה

 

ע"י המנהל האזרחי  ושינוהל, הפטנטים והמדגמים סימני המסחר מילהקים מחדש את מרשב. 

הצבאיים ושטחי ההתיישבות הישראלית בלבד. המנהל האזרחי ניהל  , השטחיםCעל אזור  וויחול

שבה הם הועברו לרשות הפלשתינית  ,1995, פטנטים ומדגמים עד שנת סימני מסחר מיבעבר מרש

המרשמים שמנוהלים ע"י  ,. כתוצאה מכךםולכן אין כל בעיה לחדשבמסגרת הסכמי אוסלו, 

מים שינוהלו על די המנהל האזרחי יהיו רלוונטיים והמרש B -ו Aהרשות יהיו רלוונטיים לאזורי 

לכל מי  נהת התיקון תאפשרוהצע , השטחים הצבאיים ושטחי ההתיישבות הישראלית.Cלאזור 

 מיםברמאללה לרושמו במרשהקניין הרוחני  מירשום במרש, פטנט או מדגם שיש לו סימן מסחר

מרשמים אלו יסתמכו על וסף, בנ מחתימת הצו. יםחודש 12באמצעות בקשה שתוגש תוך  יםהחדש

עלויות של ה נהחסכתיבחינת הכשרות לרישום במסגרת מרשמי הקניין הרוחני בישראל, ובכך 

ביחס לפטנטים שנרשמו באירופה, בריטניה או , קונג-בהונגהקיים בדומה לדין  ,בחינה עצמאית

 סין.

 

                                                                                                                                                                                                   בברכה,             

 "ר חגי ויניצקיד                          

 ראש מכון בגין למשפט וציונות



2 

 א'אפשרות 

 

 –ח ", תשעביהודה ושומרון Cמרשמי הקניין הרוחני לאזור דיני ותחולת להרחבת חוק הצעת 

01821 

 

 החוקמטרת 

 ביהודה ושומרון. Cלאזור  יםיהישראלי הקניין הרוחני משמראת  הרחיבמטרת חוק זה ל .1

 

 הגדרות

  - בחוק זה. 2

שנקבעו בהסכמים עם כפי  השטחים הצבאיים ושטחי ההתיישבות הישראלית לרבות, C אזור - "Cאזור "

  הרשות הפלשתינית. 

חוק זכות מטפחים ; 2017-חוק העיצובים, תשע"ז; 1967-חוק הפטנטים, תשכ"ז  - "הקניין הרוחנידיני "

חוק הגנת כינויי מקור ; 1972-פקודת סימני מסחר ]נוסח חדש[, תשל"ב ;1973-של זני צמחים, תשל"ג

 .1965-וציונים גאוגרפיים, תשכ"ה

מרשם הפטנטים, מרשם העיצובים, מרשם הזנים המטפחים, מרשם סימני  - "הקניין הרוחניי משמר"

 המסחר ומרשם כינויי המקור.

 

 ה טריטוריאליתלתחו

  .Cפים מעת לעת גם באזור ולו כפי שיהיו תקדיני הקניין הרוחני ומרשמי הקניין הרוחני יח. 3

 

 מחדשרישום 

יתה לו בשטח תחולתו זכות רשומה בפטנט, במדגם או בסימן יהחוק זה מי שביום תחילתו של  (א). 4

תוך ששה חדשים מיום תחילתו של מסחר, או שביקש לפני אותו יום לרשום לו זכות כאמור, רשאי לבקש, 

פי הדין -לרשום את זכותו על פי הדין הישראלי, ויראו כאילו הגיש את הבקשה לרישום הזכות על חוק זה

 .הישראלי ביום שבו הגיש לראשונה את בקשתו לרישום אותה זכות

קפו של פטנט שנרשם בישראל לפי בקשה שהוגשה לפני ורישום פטנט לפי סעיף קטן )א( לא יגרע מת)ב( 

 .1967-ז"תחילת חוק הפטנטים, תשכ

 

  

 

 

 

                                                 

)המאמר צפוי  ורצועת עזה" רוחני ביהודה ושומרוןהקניין "מרשמי ההצעת הצו היא חלק מהמאמר חגי ויניצקי  1
)הראל ארנון וחגי ויניצקי עורכים(. המאמר ללא הצעות החוק  "ביהודה ושומרוןמשפט מסחרי "להתפרסם בספר 

 Chagai Vinizky Intellectual Property -פורסם בכתב העת של רשות הפטנטים וסימני המסחר האמריקאית 

16).20( 266 JPTOS98  Registries in Judea and Samaria and the Gaza Strip" מרצה צקי הוא יד"ר חגי וינ
לדיני יהודה ושומרון ולדיני רישום זכויות ביחס לנכסים,  ,דיני חוזיםלדיני קניין, ל מי שערי מדע ומשפטבמרכז האקד

"קניין רוחני המאמר הוצג בכנס . וראש מכון בגין למשפט וציונות לדיני חוזיםהעברית מרצה מן החוץ באוניברסיטת 
בסדנה של הפורום (, 2013רי מדע משפט )דצמבר , במרכז האקדמי שע"יו"ש הרשות ומדינות האזור –חוצה גבולות 

"משפט מסחרי ביהודה ושומרון" ( ובמושב 2015באוניברסיטת בר אילן )אוקטובר  האקדמי הישראלי לקניין רוחני
   .(2018יוני ), אוניברסיטת אריאל כנס מחקרי יהודה ושומרון

 
 
 



3 

 הסברדברי 

 

 םבאזורי יהודה ושומרון יש לרושמ פיםתק והיי , פטנט או מדגםלדין הקיים כדי שסימן מסחר בהתאם

ברמאללה. הופעת אזרחים ישראלים בפני הרשם  , הפטנטים והמדגמיםבמשרדי רשם סימני המסחר

פטנטים )וללים הליכים שיפוטיים במקרה של התנגדות כברמאללה חיונית לאור העובדה שהליכי הרישום 

לעתים מהצדדים לדיון להופיע בפני הרשם או  או בקשה למחיקת הרישום, שמצריכות (וסימני מסחר

ערכאה אחרת. ברם, בהתאם למצב הקיים, אזרח ישראלי שייכנס לרמאללה מסתכן בחייו ולכן הדבר 

 נאסר בחוק.

 

המרשמים  ,כתוצאה מכך. Cר לאזוהישראליים הקניין הרוחני  מרשמיתחולת להרחיב את לפיכך מוצע 

, Cיהיו רלוונטיים לאזור הישראליים מים והמרש ,B -ו Aשמנוהלים ע"י הרשות יהיו רלוונטיים לאזורי 

ים מששני מר Cקיימו באזור יתהתיקון המוצע לאור  השטחים הצבאיים ושטחי ההתיישבות הישראלית.

תאפשר לכל מי עה צההטפחים ומרשם כינויי המקור. הזנים הממרשם  - נוספים שכלל לא קיימים כיום

 מיםברמאללה לרושמו במרשהקניין הרוחני  מירשום במרש, פטנט או מדגם שיש לו סימן מסחר

של חקיקה ישראלית על אזורי החלה  2.חוקמחתימת ה יםחודש 6אמצעות בקשה שתוגש תוך בהישראליים 

רשמים ישראלים שחלים גם מספר מ קיימים בנוסף, 3.םיהודה ושומרון קיימת כבר כיום במספר חוקי

 4ליהודה ושומרון.ביחס 

                                                 

שנועד לפתור בעיה דומה  1970-חוק הסדרי משפט ומינהל ]נוסח משולב[, תש"ל)א( ל 21סעיף דומה קיים בהסדר  2
 .מזרח ירושליםבשפט הישראלי שהתקיימה בעת החלת המ

חוק אומנה ; 7201-חוק שירות אזרחי, תשע"ז; 7201-חוק להסדרת ההתיישבות ביהודה והשומרון, תשע"ז למשל, 3
 מפנה לחוק הביטוח הלאומי שחל גם על יו"ש.ש 2016-לילדים, תשע"ו

 .1ש "לעיל ה יק, ראו ויניצומרשם המשכונות תופיותישהעמותות, פנקס האגדות הפנקס  4
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 א'אפשרות 

)יהודה  Cלאזור הישראליים מרשמי הקניין הרוחני דיני ותחולת הרחבת בדבר  צו הצעת

 82015 - ח, תשע"ושומרון(

בידי הרשות  יםבאזור יהודה ושומרון מתנהל יםשחלגמים דהפטנטים והמסימני מסחר  יהואיל ופנקס
הפלשתינית ברמאללה. והואיל ואין אפשרות לאזרחי ישראל או ליהודים להגיע לעיר רמאללה ללא סיכון 

 :הנני מצווה בזה לאמור קה,, והדבר אף נאסר בחקיחשי לחייהםומ

 
 הגדרות

  - זה צוב. 1

שנקבעו בהסכמים עם כפי  השטחים הצבאיים ושטחי ההתיישבות הישראלית לרבות, C אזור - "Cאזור "

  הרשות הפלשתינית. 

חוק ; 2017-חוק העיצובים, תשע"ז; 1967-חוק הפטנטים, תשכ"ז  - "הישראליים הקניין הרוחנידיני "

חוק הגנת ; 1972-פקודת סימני מסחר ]נוסח חדש[, תשל"ב ;1973-זכות מטפחים של זני צמחים, תשל"ג

 .1965-כינויי מקור וציונים גאוגרפיים, תשכ"ה

מרשם הפטנטים, מרשם העיצובים, מרשם הזנים המטפחים,  - "הישראליים הקניין הרוחניי משמר"

 מרשם סימני המסחר ומרשם כינויי המקור.

 

 ה טריטוריאליתלתחו

פים מעת לעת ולו כפי שיהיו תקיחהישראליים ומרשמי הקניין הרוחני הישראליים דיני הקניין הרוחני . 3

  .Cגם באזור 

 

 הסברדברי 

 

 םבאזורי יהודה ושומרון יש לרושמ פיםתק והיי , פטנט או מדגםלדין הקיים כדי שסימן מסחר בהתאם

ברמאללה. הופעת אזרחים ישראלים בפני הרשם  , הפטנטים והמדגמיםבמשרדי רשם סימני המסחר

פטנטים )וללים הליכים שיפוטיים במקרה של התנגדות כברמאללה חיונית לאור העובדה שהליכי הרישום 

לעתים מהצדדים לדיון להופיע בפני הרשם או  או בקשה למחיקת הרישום, שמצריכות (וסימני מסחר

ערכאה אחרת. ברם, בהתאם למצב הקיים, אזרח ישראלי שייכנס לרמאללה מסתכן בחייו ולכן הדבר 

 נאסר בחוק.

 

המרשמים  ,כתוצאה מכך. Cר לאזוהישראליים הקניין הרוחני  מרשמיתחולת להרחיב את לפיכך מוצע 

, Cיהיו רלוונטיים לאזור הישראליים מים והמרש ,B -ו Aשמנוהלים ע"י הרשות יהיו רלוונטיים לאזורי 

ים מששני מר Cקיימו באזור יתהתיקון המוצע לאור  השטחים הצבאיים ושטחי ההתיישבות הישראלית.

                                                 

)המאמר צפוי  ורצועת עזה" רוחני ביהודה ושומרוןהקניין "מרשמי ההצעת הצו היא חלק מהמאמר חגי ויניצקי  5
)הראל ארנון וחגי ויניצקי עורכים(. המאמר ללא הצעות החוק  "ביהודה ושומרוןמשפט מסחרי "להתפרסם בספר 

 Chagai Vinizky Intellectual Property -פורסם בכתב העת של רשות הפטנטים וסימני המסחר האמריקאית 

16).20( 266 JPTOS98  Registries in Judea and Samaria and the Gaza Strip" מרצה צקי הוא יד"ר חגי וינ
לדיני יהודה ושומרון ולדיני רישום זכויות ביחס לנכסים,  ,דיני חוזיםלדיני קניין, ל מי שערי מדע ומשפטבמרכז האקד

"קניין רוחני המאמר הוצג בכנס . וראש מכון בגין למשפט וציונות לדיני חוזיםהעברית מרצה מן החוץ באוניברסיטת 
בסדנה של הפורום (, 2013רי מדע משפט )דצמבר , במרכז האקדמי שע"יו"ש הרשות ומדינות האזור –חוצה גבולות 

"משפט מסחרי ביהודה ושומרון" ( ובמושב 2015באוניברסיטת בר אילן )אוקטובר  האקדמי הישראלי לקניין רוחני
   .(2018יוני ), אוניברסיטת אריאל כנס מחקרי יהודה ושומרון

 
 
 



5 

ל בימקה ליראישה וקהחטפחים ומרשם כינויי המקור. הזנים הממרשם  - נוספים שכלל לא קיימים כיום

ברמאללה לרושמו הקניין הרוחני  מירשום במרש, פטנט או מדגם אפשר לכל מי שיש לו סימן מסחרי

של חקיקה החלה  6.חוקמחתימת ה יםחודש 6אמצעות בקשה שתוגש תוך בהישראליים  מיםבמרש

רשמים מספר מ קיימים בנוסף, 7.םישראלית על אזורי יהודה ושומרון קיימת כבר כיום במספר חוקי

 8ליהודה ושומרון.ישראלים שחלים גם ביחס 

                                                 

שנועד לפתור בעיה דומה  1970-חוק הסדרי משפט ומינהל ]נוסח משולב[, תש"ל)א( ל 21סעיף דומה קיים בהסדר  6
 .מזרח ירושליםבשפט הישראלי שהתקיימה בעת החלת המ

חוק אומנה ; 7201-חוק שירות אזרחי, תשע"ז; 7201-חוק להסדרת ההתיישבות ביהודה והשומרון, תשע"ז למשל, 7
 מפנה לחוק הביטוח הלאומי שחל גם על יו"ש.ש 2016-לילדים, תשע"ו

 .1ש "לעיל ה יק, ראו ויניצומרשם המשכונות תופיותישהעמותות, פנקס האגדות הפנקס  8
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 ב'אפשרות 

   82019 - ח, תשע")יהודה ושומרון(( 3)תיקון מס' מני מסחר )רישום מחדש( סי בדבר צו הצעת

הואיל ופנקס סימני מסחר שחל באזור יהודה ושומרון מתנהל בידי הרשות הפלשתינית ברמאללה. והואיל 
, והדבר אף נאסר חשי לחייהםוואין אפשרות לאזרחי ישראל או ליהודים להגיע לעיר רמאללה ללא סיכון מ

 :הנני מצווה בזה לאמור קה,בחקי

 

 :א' 1הוספת סעיף 

 

יבוא  1ף י, לאחר סע1970 –(, תש"ל 397סימני מסחר )רישום מחדש( )יהודה והשומרון( )מס'  בדבר צוב .1
 א': 1סעיף 

  

השטחים הצבאיים ושטחי  לרבות, Cסימני המסחר שינוהל ע"פ צו זה יחול על אזורי  פנקסא.  1"
סימני המסחר שמנוהל  פנקסשנקבעו בהסכמים עם הרשות הפלשתינית. כפי  ההתיישבות הישראלית

 כפי שנקבעו בהסכמים עם הרשות הפלשתינית. A –Bע"י הרשות הפלשתינית יחול על אזורי

 

 :2החלפת סעיף 

 יחול הסעיף הבא: 2במקום סעיף  .2

 

ת תיקון צו "כל סמכות שעל פי החוק ועל פי הסכם עם הרשות הפלשתינית הייתה נתונה ערב חתימ  
 זה בידי מי שהתמנה על ידי הרשות הפלשתינית תהיה נתונה לממונה. 

 

 :3תיקון סעיף 

 

 )ב( יבוא: 3במקום סעיף  .3

 

צו חודשים מיום תחילתו של  12"המבקש להוכיח כאמור בסעיף קטן )א( יגיש על כך בקשה תוך 
 ".זה

 

 הסתמכות על מרשם סימני המסחר בישראל

ישום סימני מסחר על החלטות רשם סימני המסחר בישראל ביחס לבקשת הממונה יסתמך בר .4
 רישום סימן מסחר זהה. 

 

 תחילת תוקף:

 תחילתו של צו זה ביום חתימתו. .5

 

 השם: 

 – ח( )יהודה ושומרון(, תשע"3סימני מסחר )רישום מחדש( )תיקון מס'  בדבר צוצו זה ייקרא " .6
2018." 

 

                                                 

)המאמר צפוי  ורצועת עזה" רוחני ביהודה ושומרוןהקניין "מרשמי ההצעת הצו היא חלק מהמאמר חגי ויניצקי  9
)הראל ארנון וחגי ויניצקי עורכים(. המאמר ללא הצעות החוק  "ביהודה ושומרוןמשפט מסחרי "להתפרסם בספר 

 Chagai Vinizky Intellectual Property -פורסם בכתב העת של רשות הפטנטים וסימני המסחר האמריקאית 

16).20( 266 JPTOS98  Registries in Judea and Samaria and the Gaza Strip" מרצה צקי הוא יד"ר חגי וינ
לדיני יהודה ושומרון ולדיני רישום זכויות ביחס לנכסים,  ,דיני חוזיםלדיני קניין, ל מי שערי מדע ומשפטבמרכז האקד

"קניין רוחני המאמר הוצג בכנס . וראש מכון בגין למשפט וציונות לדיני חוזיםהעברית מרצה מן החוץ באוניברסיטת 
בסדנה של הפורום (, 2013רי מדע משפט )דצמבר , במרכז האקדמי שע"יו"ש הרשות ומדינות האזור –חוצה גבולות 

"משפט מסחרי ביהודה ושומרון" ( ובמושב 2015באוניברסיטת בר אילן )אוקטובר  האקדמי הישראלי לקניין רוחני
   .(2018יוני ), אוניברסיטת אריאל כנס מחקרי יהודה ושומרון
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 צודברי הסבר להצעת ה

 

במשרדי רשם סימני  ובאזורי יהודה ושומרון יש לרושמ ףתק ההיי לדין הקיים כדי שסימן מסחר בהתאם

המסחר ברמאללה. הופעת אזרחים ישראלים בפני הרשם ברמאללה חיונית לאור העובדה שהליכי הרישום 

 וללים הליכים שיפוטיים במקרה של התנגדות או בקשה למחיקת הרישום, שמצריכותכ של סימני מסחר

לעתים מהצדדים לדיון להופיע בפני הרשם או ערכאה אחרת. ברם, בהתאם למצב הקיים, אזרח ישראלי 

 שייכנס לרמאללה מסתכן בחייו ולכן הדבר נאסר בחוק.

 

 ,Cסימני המסחר שינוהל ע"י המנהל האזרחי ויחול על אזור  מרשםלפיכך מוצע להקים מחדש את 

לית בלבד. המנהל האזרחי ניהל בעבר מרשם סימני מסחר השטחים הצבאיים ושטחי ההתיישבות הישרא

רלוונטי  הולכן אין כל בעיה לחדשו. כתוצאה מכך המרשם שמנוהל ע"י הרשות יהי 1995 - 1970בין השנים 

השטחים הצבאיים ושטחי  ,Cרלוונטי לאזור  הדי המנהל האזרחי יהייוהמרשם שינוהל על  B -ו Aלאזורי 

 ההתיישבות הישראלית.

 

עת התיקון תאפשר לכל מי שיש לו סימן מסחר רשום במרשם סימני המסחר ברמאללה לרושמו במרשם הצ

על בחינת  ךיסתמהממונה בנוסף,  חתימת הצו.מועד מ יםחודש 12החדש באמצעות בקשה שתוגש תוך 

בישראל, ובכך תיחסכנה העלויות של בחינה עצמאית, בדומה לדין סימן מסחר זהה הכשרות לרישום 

 ביחס לפטנטים שנרשמו באירופה, בריטניה או סין., קונג-ים בהונגהקי
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 ב'אפשרות 

   820110 - חשומרון(, תשע"ה( )יהודה ו1)רישום מחדש( )תיקון מס' פטנטים ומדגמים  בדבר צו הצעת

בידי הרשות הפלשתינית  יםבאזור יהודה ושומרון מתנהל יםשחלי הפטנטים והמדגמים הואיל ופנקס
ברמאללה. והואיל ואין אפשרות לאזרחי ישראל או ליהודים להגיע לעיר רמאללה ללא סיכון מוחשי 

 הנני מצווה בזה לאמור: , והדבר אף נאסר בחקיקה,לחייהם

 

 א': 1הוספת סעיף 

יבוא  1לאחר סעיף  2014 -פטנטים ומדגמים )רישום מחדש( )יהודה והשומרון(, תשע"ד  בדבר צוב .1
 א': 1סעיף 

  

השטחים הצבאיים  לרבות, Cעל אזורי  וע"פ צו זה יחול ושינוהלהפטנטים והמדגמים  פנקסיא.  1"
י הפטנטים פנקסושטחי ההתיישבות הישראלית כפי שנקבעו בהסכמים עם הרשות הפלשתינית. 

מים עם הרשות כפי שנקבעו בהסכ A –Bעל אזורי וע"י הרשות הפלשתינית יחול יםשמנוהלוהמדגמים 
 הפלשתינית.

 

 :3 החלפת סעיף

 יחול הסעיף הבא: 3במקום סעיף  .2

 

חתימת תיקון צו "כל סמכות שעל פי החוק ועל פי הסכם עם הרשות הפלשתינית הייתה נתונה ערב  
 בידי מי שהתמנה על ידי הרשות הפלשתינית תהיה נתונה לממונה. זה 

 

 :6תיקון סעיף 

 

 )א(: 6תיקון סעיף  .3

 ום המילים "מי שלפני היום הקובע" יבוא "מי שלפני תחילתו של צו זה" במק 

 )ב(: 6סעיף תיקון 

 ".צו זה"מיום תחילתו של במקום המילים "מיום תחילתו של צו זה" יבוא 

 

 הסתמכות על מרשמי הפטנטים והעיצובים בישראל

צובים )מדגמים( הממונה יסתמך ברישום פטנטים ומדגמים על החלטות רשם הפטנטים והעי .4
 בישראל ביחס לבקשות רישום פטנטים ומדגמים זהים. 

 

 תחילת תוקף:

 תחילתו של צו זה ביום חתימתו. . 4

 

 השם:

 – חשומרון(, תשע"ה( )יהודה ו1)רישום מחדש( )תיקון מס' פטנטים ומדגמים  בדבר צוצו זה ייקרא " .5
2018." 

                                                 

)המאמר צפוי  ורצועת עזה" ני ביהודה ושומרוןרוחהקניין "מרשמי ההצעת הצו היא חלק מהמאמר חגי ויניצקי  10
)הראל ארנון וחגי ויניצקי עורכים(. המאמר ללא הצעות החוק  "ביהודה ושומרוןמשפט מסחרי "להתפרסם בספר 

 Chagai Vinizky Intellectual Property -פורסם בכתב העת של רשות הפטנטים וסימני המסחר האמריקאית 

16).20( 266 JPTOS98  amaria and the Gaza Strip"Registries in Judea and S מרצה צקי הוא יד"ר חגי וינ
לדיני יהודה ושומרון ולדיני רישום זכויות ביחס לנכסים,  ,דיני חוזיםלדיני קניין, ל במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

"קניין רוחני אמר הוצג בכנס המ. וראש מכון בגין למשפט וציונות לדיני חוזיםהעברית מרצה מן החוץ באוניברסיטת 
בסדנה של הפורום (, 2013, במרכז האקדמי שערי מדע משפט )דצמבר "יו"ש הרשות ומדינות האזור –חוצה גבולות 

"משפט מסחרי ביהודה ושומרון" ( ובמושב 2015באוניברסיטת בר אילן )אוקטובר  האקדמי הישראלי לקניין רוחני
  .(2018יוני )טת אריאל , אוניברסיכנס מחקרי יהודה ושומרון
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 צודברי הסבר להצעת ה

 

במשרדי רשם  םבאזורי יהודה ושומרון יש לרושמ פיםתק ויפטנט או מדגם יהשבהתאם לדין הקיים כדי 

ברמאללה. הופעת אזרחים ישראלים בפני הרשם ברמאללה חיונית לאור העובדה  הפטנטים והמדגמים

או בקשה )פטנטים( וללים הליכים שיפוטיים במקרה של התנגדות פטנטים ומדגמים כשהליכי הרישום של 

מצריכות לעתים מהצדדים לדיון להופיע בפני הרשם או ערכאה אחרת. ברם, בהתאם למחיקת הרישום, ש

 למצב הקיים, אזרח ישראלי שייכנס לרמאללה מסתכן בחייו ולכן הדבר נאסר בחוק.

 

על  וע"י המנהל האזרחי ויחול ושינוהללפטנטים ומרשם למדגמים לפיכך מוצע להקים מחדש את מרשם 

מי טחי ההתיישבות הישראלית בלבד. המנהל האזרחי ניהל בעבר מרש, השטחים הצבאיים ושCאזור 

. כתוצאה מכך המרשמים שמנוהלים םולכן אין כל בעיה לחדש 1995 - 1974בין השנים פטנטים ומדגמים 

והמרשמים שינוהלו על די המנהל האזרחי יהיו רלוונטיים  B -ו Aע"י הרשות יהיו רלוונטיים לאזורי 

 איים ושטחי ההתיישבות הישראלית., השטחים הצבCלאזור 

 

הפטנטים או במרשם המדגמים רשום במרשם פטנט או מדגם הצעת התיקון תאפשר לכל מי שיש לו 

 חתימת הצו.מועד מ יםחודש 12באמצעות בקשה שתוגש תוך  יםהחדש מיםברמאללה לרושמו במרש

ראל, ובכך תיחסכנה העלויות בישזהה פטנט או מדגם על בחינת הכשרות לרישום  ךיסתמהממונה בנוסף, 

 ביחס לפטנטים שנרשמו באירופה, בריטניה או סין., קונג-של בחינה עצמאית, בדומה לדין הקיים בהונג


