
 

 

  קניין רוחני|  ן לקוחותעדכו

 שינויים ברישום רישיונות ושעבודים –סימני מסחר ופטנטים 

 

 2019ינואר 

 לקוחות וידידים נכבדים, 

, פרסם רשם הפטנטים עדכונים לשני חוזרי רשם העוסקים בשינויים בפנקסי 2018בדצמבר,  31ביום 

סימני המסחר והפטנטים. העדכונים משליכים, בין היתר, על ההתנהלות וההליכים שהיו נהוגים עד 

היום בנוגע לרישום הרשאות לשימוש בסימני מסחר, רישום שעבודים והעברת בעלות בפטנטים 

 זרים נכנסו לתוקף ביום פרסומם.משועבדים. הוראות החו

 : סימני מסחר

לחוזר רשם הפטנטים בעניין רישום שינויים בפנקס סימני המסחר קובע לראשונה  6עדכון מס' 

 שלושה סוגי רשות שימוש בסימני מסחר הניתנים לרישום: 

 ( בלעדיתsole) –  רשות המעניקה לבעל הרשות את זכות השימוש הייחודית בסימן אך אינה

 אוסרת על בעל הסימן עצמו לעשות שימוש בסימן.

 ( ייחודיתexclusive) –  רשות המעניקה לבעל הרשות את זכות השימוש הייחודית בסימן

 ואוסרת גם על בעל הסימן עצמו לעשות שימוש בסימן.

 ( לא ייחודיתnon-exclusive) –  רשות המעניקה לבעל הרשות זכות שימוש בסימן מבלי

 להגביל את זכות השימוש של בעל הסימן או אחרים מטעמו. 

יש לשים לב בעת עריכת הסכם לפי החוזר, יש לציין את סוג הרשות בבקשה לרישומה. לפיכך, 

ג בחוזר זה. , כי סיווג הרשות בהסכם תואם לסיוורישיון לשימוש בסימני מסחר, בייחוד בעברית

, 1972-לפקודת סימני מסחר ]נוסח חדש[, התשל"ב  50, כי בהתאם לסעיף בהקשר זה נזכיר

. לא יהיה תוקף לרישיון שימוש בסימני מסחר אלא אם הוא נרשם בפנקס סימני המסחר



 

 

שלא נרשמה בפנקס לא ייזקף לזכות בעל סימן כלומר, שימוש של בר רשות לפי רשות 

 שימוש.-להיות חשוף לביטול בשל אי, והסימן עלול המסחר

בנוסף קובע החוזר, כי בהעברת בעלות בסימן לגביו רשומה רשות, יועבר העתק של אישור העברת 

 הבעלות לבעל הרשות או מיופה כוחו. 

כי אם רק אצל רשם לא יירשמו יותר שעבודים בפנקס סימני המסחר לבסוף, בהתאם לחוזר, 

 או רשם החברות, לפי העניין. המשכונות

 

 :פטנטים

ניתן לרשום לחוזר רשם הפטנטים בעניין רישום שינויים בפנקס הפטנטים מבהיר ש 7עדכון מס' 

, ובכך מעגן את החלטתה של סגנית רשם הפטנטים בישראל, בפנקס הפטנטים רישיונות משנה

, ואשר ניתנה 2015טמבר, בספ 11הפוסקת ז'קלין ברכה, שהובאה לידיעתכם בעדכוננו מתאריך 

 בעקבות בקשה שהגיש משרדנו. 

, אשר נובע אף הוא מפניות של משרדנו לרשם הפטנטים, הוא 7שינוי נוסף במסגרת עדכון מס' 

אין בהסכם הצורך בקבלת אישור ממבקש העברת בעלות בפטנט או בבקשת פטנט משועבדים כי 

והדרישה לשלוח  נט המשועבדהשעבוד הקודם הוראה האוסרת להעביר את הבעלות בפט

העתק של בקשת ההעברה לנושה או לבא כוחו. העברת הבעלות תירשם בכפוף לשעבוד, ואישור 

 רישום ההעברה יישלח גם לנושה או לבא כוחו. 

יש לאשר לבסוף, בהתאם לחוזר, ניתן לרשום שעבוד נוסף על פטנט או בקשת פטנט. לשם כך 

, וכן יש לשלוח ולל הוראה האוסרת רישום שכזהבבקשה כי הסכם השעבוד הקודם לא כ

 העתק של בקשת הרישום לנושה הקודם או בא כוחו.

 

 :מדגמים/עיצובים

. יצוין כי החוזר אינו מתייחס לא יירשמו עוד שעבודים בפנקס המדגמים,  7בהתאם לעדכון מס' 

 .2017-לעיצובים שנרשמו תחת חוק העיצובים, תשע"ז



 

 

 לעמוד אינו כולל התייחסות לכלל השינויים שנערכו בחוזרים. נשמחיודגש, כי עדכון זה 

 .בנושא הבהרה או שאלה בכל לרשותכם

 ,בברכה 
 

 רוחניהקניין המחלקת 
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