תיק הצעת חוק מס'803102009000875 :
סימוכי 803992012073792 :

תזכיר חוק
א .ש החוק המוצע
חוק המדגמי ,התשע"ג–.2013
ב .מטרת החוק המוצע והצור בו
דיני המדגמי במדינת ישראל מוסדרי כיו בפקודת הפטנטי והמדגמי) 1926 ,להל –
הפקודה( 1,אשר על א שמה אינה חלה עוד על פטנטי ,מאחר שאלה הוסדרו מחדש בחוק
הפטנטי ,התשכ"ז–) 21967להל – חוק הפטנטי(.
ההתפתחויות שחלו בשני שחלפו מאז חקיקת הפקודה ,ה בדיני המדגמי
הבינלאומיי וה בשטח ,מעוררות את הצור ביצירת הסדר חדש ועדכני יותר שיחול על
דיני המדגמי בישראל .בי התפתחויות אלה בולטת ההתפתחות הטכנולוגית ,אשר מעוררת
שאלות ומשפיעה ה על סוגי המדגמי הניתני לרישו )כגופני ,צלמיות ותצוגות מס(,
ה על דר בחינת החידוש שבמדג )בחינה עולמית ,דר אתרי האינטרנט של המשרדי
השוני לרישו מדגמי בעול ,למשל( ,וה על אפשרויות הגשת הבקשה לרישו
)לדוגמה ,הגשת בקשה מקוונת(.
נוכח זאת ,תוקנו דיני המדגמי במדינות שונות בעול ,ובפרט בשיטת המשפט
האנגלית ,ממנה שאבה מדינת ישראל את השראתה בתחו דיני המדגמי .בנוס לכ,
נחתמו הסכמי בינלאומיי ואמנות בינלאומיות בנושא ,אשר חלק מחייבי את מדינת
ישראל .כ למשל ,מחויבת מדינת ישראל לאמנת פריס בדבר הגנה על הקניי התעשייתי
)להל – אמנת פריס( 3,ולהסכ הטריפס של ארגו הסחר העולמי )להל – הסכ
הטריפס( 4,הקובע דרישות ס בנוגע להגנה על מדגמי תעשייתיי .יצוי ,כי ג כיו אי
החקיקה הקיימת סותרת את מחויבויותיה של מדינת ישראל הנובעות מהסכמי אלה .בנוס
לדברי חקיקה אלה ,מוצע להצמיד את רשימת סיווגי המדגמי הישראלית לזו המצויה
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חוקי א"י ,כר ב' ,פרק ק"ה ,עמ' .1053
ס"ח התשכ"ז ,עמ' .148
כתבי אמנה  ,735כר  ,21עמ' .495
הסכ המהווה נספח להסכ המקי את ארגו הסחר העולמי שנחת במרקש בשנת .1994
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בנספח להסכ לוקרנו 5,אשר אמנ אינו מחייב את ישראל ,א משמש מדינות רבות בעול.
הצמדה זו עשויה להקל על מבקשי המדגמי הישראליי וכ לקד אחידות ברישו
המדגמי הישראליי מול מדינות אחרות בעול.
במקביל לכ ,חלו התפתחויות ג בחזית הפסיקה הישראלית .כ ,הכירה הפסיקה,
בהלכת ‡ 6,¯.È.˘.בזכויות במדג לא רשו מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט ,ועל א
שדיני המדגמי הישראליי אינ מכירי בזכויות כלשה במדג לא רשו .בשל מצב זה,
אשר יוצר חוסר וודאות בעול העסקי ,מוצע לייש בישראל ,במקביל למודל המדג
הרשו ,ג מודל של מדג לא רשו .יתרונותיו של מודל זה ה ,בי השאר ,בהגנה
המיידית אשר הוא פורש על גבי מדג ,בלא צור בהלי רישו הכרו בזמ ובהשקעת
כספי בעת הרישו .ע בעיית איהוודאות ,המתעוררת משו שהמדג למעשה אינו
נרש ,מתמודד התזכיר ה עלידי קביעת דרישה לסימו המדג וה במישור של היק
ההגנה )שאינה מסוג מונופול( ומש ההגנה המוענקות למדג לא רשו ככזה.
תזכיר החוק שלהל מבוסס על דברי החקיקה שנזכרו לעיל ,וכ שואב הסדרי מחוק
הפטנטי ומדיני זכות היוצרי הישראליי .כאמור ,מטרתו של התזכיר להתאי את הדי
הישראלי להתפתחויות ,ה החקיקתיות וה הטכנולוגיות ,המשפיעות על דיני המדגמי.
ג .עיקרי החוק המוצע
 – È¯„ÂÓ‰ Ô„ÈÚÏ ˜ÂÁ‰ ˙Â¯„‚‰ ˙Ó‡˙‰ .1כאמור ,אחת ממטרות החוק המוצע היא
התאמת המסגרת המשפטית להתפתחויות טכנולוגיות .אי לכ ,מוצע להחלי את ההגדרות
שבפקודה בהגדרות חדישות יותר.
א .הגדרת "מדג" – ההגדרה דומה לזו המצויה בחקיקה האירופאית ,ומבהירה כי מדג
הוא מראה כללי של מוצר או של חלק ממנו ,הנובע ממאפיי חזותי שלו .רשימת
המאפייני החזותיי פתוחה ומונה דוגמאות למאפייני חזותיי אשר עשויי ,בשילוב
ע מוצר ,להוות מדג הכשיר להגנה .יודגש ,כי מדג אינו קיי בפני עצמו ,אלא רק
ביחס למוצר או בשילוב עמו .בנוס ,יתכ כי מאפיי חזותי יחיד בשילוב ע מוצר לא
יהא די בו על מנת להוות מדג .כ למשל ,צבע אינו יכול להוות מדג בפני עצמו ,אלא
בשילוב ע מאפייני חזותיי אחרי ,וכ ע מוצר ,אשר יעניקו לו חידוש ואופי
ייחודי ,כפי שיפורט בהמש .יצוי כי תנאי אלה ,כתנאי הכשירות האחרי ,חלי ה
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על בחינת כשירותו של מדג לרישו ,וה על בחינת כשירותו של מדג להגנה כמדג
לא רשו.
ב .הגדרת "מוצר" – הגדרה זו החליפה את ההגדרה "חפ" שבפקודה ,והיא דומה לזו
המצויה בחקיקה האירופאית .בי השינויי המרכזיי לעניי זה – החלפת המונח עצמו:
"מוצר" ,בניגוד ל"חפ" ,אי הכרח שיהא מוחשי .הדבר מתחדד לאור רשימת
הדוגמאות הפתוחה המובאות בהגדרה זו ,המכילה גופני דפוס )"פונטי"( ,אשר
כשירות להגנה כמדג הייתה שנויה במחלוקת פסיקתית 7וכ סימני גראפיי .בנוס,
המונח "מוצר" ,בניגוד למונח "חפ" ,מדגיש את היותו של המדג שילוב של "חפ"
ושל "עיצוב" כמכלול .ויודגש ,הגנת מדג ניתנת לעיצוב המשולב במוצר ,ואמת המידה
לבחינה היא הרוש הכללי ששילוב זה יוצר .כאמור ,דיני המדגמי אינ מתייחסי
כלל לעיצוב במנותק מה"חפ" או ה"מוצר" הנושאי אותו.
 – ˙Â¯È˘Î‰ ÈÁ·Ó .2מוצע לקבוע כי מבחני הכשירות להגנה כמדג יהיו היותו של
המדג חדש ובעל אופי ייחודי .זאת ,בשונה ממבחני הכשירות לפי הפקודה )היותו של
המדג חדש או מקורי ,ור' סעי  (1)30לפקודה( .מבחני אלה יחולו ה בנוגע לבחינת
כשירותה של בקשה לרישו מדג וה בנוגע לבחינת כשירותו של מדג לא רשו להגנה,
וה מצטברי.
א .מבח החידוש – התכלית העיקרית של דיני המדגמי היא עידוד עיצוב של מדגמי
חדשי .מדג שאינו חדש למעשה אינו ממלא תכלית זו ,ולכ אי הצדקה להעניק
לבעליו מונופול ועלידי כ לגרוע מנחלת הכלל .על כ ,מבח החידוש מביא לידי ביטוי
את התכלית העיקרית של דיני המדגמי .מוצע לקבוע ,כי מדג הוא חדש א טר
המועד הקובע לא היה נגיש ,בי בישראל ובי מחוצה לה ,מדג זהה לו או מדג הנבדל
ממנו רק בפרטי שאינ מהותיי .לעניי זה יש לציי כי כבר כיו ,מכוח חוזר רש
מ.נ ,69 .מדג אינו חדש א פורס קוד למועד הקובע באינטרנט ,ולעניי זה פרסו
באינטרנט ,בתנאי מסוימי ,כמוהו כפרסו בישראל .משמעות הדבר היא שבחינת
החידוש בקשר למדג היא עולמית.
ב .מבח האופי הייחודי – מוצע לקבוע כי מדג ייחשב כבעל אופי ייחודי א הרוש
הכללי שהוא יוצר על המשתמש המיודע שונה מהרוש שנוצר על המשתמש המיודע
עלידי כל מדג אחר ,מכל סוג ,שהיה נגיש לציבור לפני המועד הקובע .כלומר ,יש
לבחו את המדג ביחס ל"מאגר המדגמי" הקיי ,בכל הסוגי )וזאת בשונה מהיק
זכותו של בעל המדג ,המתפרשת רק על מוצרי מאותו סוג( .יש להדגיש ,כי הרוש
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הכללי מתייחס למדג כולו – המורכב מהמוצר וממאפייניו החזותיי )עיצובו( ג יחד.
מוצע להבהיר כי בקביעת המידה שבה יש למדג אופי ייחודי ,תילקח בחשבו מידת
חופש העיצוב האפשרי העומד למעצב ביצירת המדג ,בהתחשב באופי התחו בו מצוי
המוצר בו בוטא המדג .כלומר ,בתחו שבו קשת העיצובי האפשרית מצומצמת ,יתכ
שא מדגמי שההבדלי ביניה לבי מדגמי הקיימי ב"מאגר המדגמי" הקיי ה
קטני ,ייחשבו כמדגמי בעלי אופי ייחודי ,והכל בהתחשב באופי התחו בו מצוי
המוצר שבו בוטא המדג" .המשתמש המיודע" הוא אד מ השורה המעוניי במוצר
לש שימוש בו – הוא אינו מומחה ,אינו טכנאי ואינו מעצב מוצרי מהסוג לו יוחד
המדג ,א ג אינו שווהנפש למוצר כאמור או בור לגביו :אד מ השורה שאי לו כל
עניי במוצר ,אינו עונה על הגדרת "המשתמש המיודע" .השימוש אותו מבקש
המשתמש המיודע לעשות במדג הוא שימוש רגיל .מדובר במבח אובייקטיבי ,אשר
מתייחס לרוש הכללי שיוצר המדג על אד העונה לתנאי המפורטי.
 – ‰˘˜·‰ ˙˘‚‰ ÈÎÈÏ‰ .3מוצע לרענ את ההוראות בקשר להליכי הגשת הבקשה
לרישו מדג ,וא לשנות את חלק .כ למשל ,מוצע לקבוע כי א התמלאו התנאי
הפורמאליי בבקשת המדג ,יפרס הרש מיד את הבקשה באתר האינטרנט של הרשות,
בצירו התיאור החזותי שהוגש עלידי המבקש .זאת ,על מנת להגביר את הוודאות בקרב
הציבור .למותר לציי ,כי פרסו זה לא יפגע בזכויותיו של מגיש הבקשה .ע זאת ,מוצע
לקבוע כי המבקש יהא רשאי ,יחד ע הגשת בקשתו לרישו מדג ,לבקש מהרש לדחות
את הפרסו המיידי ,לתקופה שלא תעלה על שישה חודשי מיו הגשת הבקשה ,וכי הרש
ידחה את הפרסו לתקופה המבוקשת .זאת ,על מנת להעניק למבקש המעוניי בכ שהות
לפיתוח אסטרטגיה עסקית למכירת המוצר ,להשלמת פיתוחו ותכנונו ,וכו' .בכ ,מוצע
להחלי את ההסדר הקבוע בסעי  35לפקודה אשר לפיו המדג לא יהיה פתוח לעיו
הציבור במש שנתיי לפחות מיו רישומו.
 – ÏÂÙÂÂÓ‰ Û˜È‰Â ÌÂ˘¯ Ì‚„Ó ÏÚ· Ï˘ Â˙ÂÎÊ .4מוצע לקבוע כי זכותו הבלעדית של
בעל מדג רשו תתפרש על כל מדג שאינו יוצר רוש כללי שונה על המשתמש המיודע
ביחס למוצר שלגביו נרש המדג או למוצר מאותו סוג .הדבר מדגיש את החשיבות
שבסיווג המדג :מדג נרש לפי תתסוג ,והיק ההגנה שתינת לו תתפרש על גבי אותו
תתסוג וכ על גבי הסוג המכיל את תתהסוג הנדו .הבחינה לגבי זכותו של בעל המדג
)ומכא ג הפרתה של הזכות( צרה יותר מאשר הבחינה לעניי רישו או הגנה על מדג:
הזכות וההפרה נבחנות רק ביחס למוצרי מהסוג בו נרש המדג )או היה נרש ,א
מדובר במדג לא רשו( ,ואילו הכשירות לרישו נבחנת ביחס ל"מאגר המדגמי" הקיי,
מכל הסוגי .לעניי היק המונופול והגדרת "ניצול" ,יובהר כי העיקרו שבבסיס הגדרה זו,
הוא שלבעל המדג זכות מונופוליסטית לשימוש מסחרי במדג.
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 – Ì‚„Ó ˙˜ÈÁÓÂ ÏÂËÈ· .5על פי הפקודה ,ביטול מדג רשו בהלי בפני הרש
ולבקשתו של אד מעוניי ,היה אפשרי א ורק בעילה לפיה המדג נתפרס קוד בישראל
)סעי  36לפקודה( או בשל טעות סופר )סעי  42לפקודה( .במקרי אחרי ,הייתה הסמכות
נתונה לבית המשפט המחוזי )סעי  44לפקודה( .התזכיר מציע לשנות מצב זה ולהסמי את
הרש לבטל רישו של מדג א קיימת סיבה שלפיה היה מוסמ לסרב לרשו את המדג,
מה שייעל את ההליכי וא צפוי להפחית את העומס על בית המשפט המחוזי .עוד מוצע
לקבוע הלי לביטול או למחיקת רישומו של מדג ביוזמת בעל המדג ,משו שמעת
שבעל המדג אינו מעוניי בו עוד ,אי הצדקה שלא לבטל או למחוק את הרישו ובכ
להעביר את המדג לנחלת הכלל .בנוס ,מוצע לקבוע במפורש שדיני ההתיישנות לא יחולו
על בקשות לביטול מדג ולביטול תיקו שנעשה במדג.
 – Ì‚„Ó· ˙ÂÏÚ· .6מוצע להסדיר חזקות של בעלות במדג ,במצבי שוני .בי
השאר ,מוצע לקבוע חזקה לגבי הבעלי הראשו במדג ,לגבי מדג שעוצב בידי עובד
ולגבי מדג מוזמ .הרציונל בכ הוא קידו הוודאות בקשר לבעלות במדג ,כמו ג הקלה
על הליכי בירור הבעלות בו.
 – ÌÂ˘¯ ‡Ï Ì‚„Ó .7לפי החוק הקיי ,מדג שאינו רשו איננו נית להגנה ,ומשכ
בעל מדג שלא רש אותו אינו זכאי ליהנות מכל זכות הקשורה למדג .זאת ,בסייג:
הפסיקה הכירה בעילת תביעה מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט בקשר למדגמי לא
רשומי ,במקרי מסוימי .בפרשת ‡ ¯.È.˘.נקבע ,כי חיקוי והעתקה של מוצר שאי בו
זכות מוכרת על פי דיני הקניי הרוחני ,עשויי להצמיח לבעלי המוצר עילה על פי דיני
עשיית עושר ולא במשפט במקרי מסוימי .הקניית הגנה לפי דיני עשיית עושר ,למוצר
שאי בו זכות מוכרת על פי דיני הקניי הרוחני ,מסכלת את איזוני דיני הקניי הרוחני,
ומובילה לחוסר ודאות ה בדבר עצ קיומה של הזכות במוצר ,וה בדבר גבולותיה של זכות
כזו .הצעת החוק מבקשת להתמודד ע מצב זה בשני מישורי :ראשית ,באמצעות הקניית
הגנה ג למדגמי שאינ רשומי ,ושנית ,באמצעות שלילת העילה לפי חוק עשיית עושר
ולא במשפט ,התשל"ט–) 81979להל – חוק עשיית עושר( .בנוס לכ ,הקניית הגנה
למדגמי שאינ רשומי מטרתה ,בי השאר ,לתת ביטוי לשלושת אלה :ראשית ,לכ שדיני
המדגמי חלי ג על מוצרי שה "אופנות מתחלפות" ואשר חיי המד שלה קצרי
)דוגמת בגדי( ומשכ אי זה כלכלי לרשמ; שנית ,לכ שישנ מעצבי ובעלי מדגמי
רבי אשר לה עסקי קטני ,וה אינ מודעי לצור ברישו המדג על מנת לזכות
בהגנה ,וא א ה מודעי לכ ,העלות של רישו המדג אינה מבוטלת עבור ועלולה
להרתיע אות מלנקוט בצעדי רישו; ושלישית ,לכ שקיי אינטרס ציבורי בפיתוח

8
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וביצירה של מדגמי חדשי .ההבדלי העיקריי בי מדג רשו לבי מדג לא רשו ה,
ראשית ,מש ההגנה – עד  15שני עבור מדג רשו מול שלוש שני עבור מדג לא
רשו ,ושנית ,היק ההגנה – בעל מדג רשו ייהנה ממונופול לגבי המדג בקשר לשימוש
מסחרי בו ,בעוד שמדג לא רשו יקנה לבעליו את הזכות למנוע מכל אד העתקה של
המדג לצור שימוש מסחרי .דרישת ההעתקה כיסוד להפרה מטרתה להתמודד ע הקושי
הטמו בהכרה במדגמי לא רשומי ,והוא איהוודאות :הציבור אינו יודע ,בהכרח ,אודות
קיומ של זכויות במדג .הדרישה להוכחת העתקה מנטרלת קושי זה במידה רבה ,בכ
שהיא מחייבת מודעות של המעתיק למעשה ההעתקה .בנוס לכ ,דרישת סימו המדג
הלא רשו ,המוצעת בסעי )66ג( ,מסייעת ג היא להתמודדות ע קושי זה .יש לציי ,כי
מדג שלא יסומ לא יהיה בלתיכשיר להגנה ,ובעל המדג יוכל להוכיח שמפר המדג
העתיק אותו תו ידיעה כי קיימות בו זכויות ,אול לא תקו לזכותו חזקה לפיה המפר ידע
כי מדובר במדג לא רשו .בנוס לכ ,מוצע לקבוע הוראות לרישומו של מדג לא רשו.
הרישו יתאפשר בתו פרק הזמ שנקבע ,ורק א המדג הלא רשו עמד בתנאי הכשירות
לרישו כמדג.
 – ËÙ˘Ó· ‡ÏÂ ¯˘ÂÚ ˙ÈÈ˘Ú ˜ÂÁ ˙ÏÂÁ˙ ˙ÏÈÏ˘ .8מוצע להבהיר כי חוק מוצע זה הוא
המסדיר את דיני המדגמי ,וכי באופ רגיל ,לא יחולו על מדג דיני אחרי .זאת ,בי היתר
על רקע פסק הדי בעניי ‡ ,.¯.È.˘.אשר הכיר בקיומה של זכות במדג על א העובדה
שהמדג לא נרש ושהפקודה לא הקנתה כל הגנה לבעל מדג שלא רש אותו .על כ,
מוצע לקבוע ,כי לבעל מדג לא תהא עילת תביעה לפי חוק עשיית עושר ולא במשפט בנוגע
לשני מצבי :האחד הוא ניצולו של מדג ,בי א רשו ובי שאינו רשו ,המוג לפי
הוראות החוק .זאת ,משו שחוק זה מקנה תרופות בגי הפרת המדג לכל אור תקופת
ההגנה .הדבר תק א לגבי מדג רשו טר רישומו ,אז הוא מוג כמדג לא רשו,
ומשכ ישנ תרופות מאוזנות ומספקות העומדות לרשותו של בעל המדג אשר זכותו
הופרה )ודוק :בעל בקשה לרישו מדג רשאי להמתי ולתבוע בגי הפרת מדגמו הרשו
לאחר שזה נרש ,במידה שאכ נרש בסופו של דבר ,או לתבוע מיד בגי הפרת מדג לא
רשו( .התרופות שנקבעו בחוק זה מבטאות איזו בי הרצו לתמר יצירת של מדגמי
חדשי ,המעשירי את התחו בו ה מצויי ,לבי הצור בהעמדת לרשות הציבור
ולשימושו לאחר פקיעת ההגנה עליה על מנת שלא להביא למצב של קיפאו בתחו ,ושלא
לגרוע יתר על המידה מנחלת הכלל .השני הוא ניצולו של מדג אשר אינו כשיר להגנה
בהתא להוראות חוק זה .הטע שבבסיס הוראה זו הוא שמדג זכאי להגנה רק א עמד
בתנאי הכשירות של החוק .א מדובר במוצר שאינו מדג כהגדרת החוק ,הרי שחוק זה אינו
חל עליו ,וחל הדי הכללי .אול ,בא מדובר במדג שאינו עונה על תנאי הכשירות
הקבועי בפרק ב' המוצע ,אי זה ראוי להג עליו ,ג לא באמצעות חוק עשיית עושר ולא
במשפט ,משו שהדבר מפר את האיזוני הקבועי בחוק זה ,שמטרת תמרו יצירת
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מדגמי חדשי ובעלי אופי ייחודי .ע זאת ,מדג שאינו כשיר לרישו לפי חוק זה עשוי
להיות כשיר להגנה לפי די ספציפי אחר כגו דיני סימני המסחר או דיני העוולות
המסחריות ,והגנת החוקי המסדירי דיני אלה לא תישלל ממנו .זאת ,משו שחוקי אלה
תכלית שונה ,ומשכ ה מבטאי ,באופ פוזיטיבי ,איזוני ראויי השוני מאלה
המבוטאי בחוק זה .אי לבטל את תכליותיה באמצעות חוק זה .עוד יש לציי ,כי הסדר זה
חל על בעל המדג ,ומשכ איננו חל על סכסו בי צדדי זרי ,שא אחד מה אינו בעל
המדג .בנוס לכ ,מוצע לקבוע כי לבעל מדג ,בי שהוא רשו ובי שאינו רשו ,לא
תהא עילת תביעה בשל ניצול המדג לאחר פקיעתו או תו תוקפו ,בכפו להוראות
המתייחסות להחזר תוקפו של מדג שפקע בשל אי תשלו אגרה ,והוחזר לתוקפו .זאת,
מאחר שהכרה בעילות תביעה לאחר פקיעתו או תו תוקפו של המדג ,פוגעת באיזוני
שנעשו בחוק מוצע זה בי זכותו של בעל המדג לבי זכות הציבור ונחלת הכלל .ע תו
תוקפו של המדג ,אי בו עוד זכויות כלשה ,ואי זה ראוי כי בעל המדג ,שנהנה מהגנת
החוק החזקה שבחר )כמדג רשו או כמדג לא רשו( ,יארי דהפקטו את תקופת ההגנה
שהוענקה לו על סמ האיזוני שנזכרו לעיל .ע זאת ,וכפי שנזכר לעיל ,הדבר לא ישלול
את תחולת של דיני סימני המסחר.
 ‰Ê ¯ÈÎÊ˙· ÌÈÈÂˆÓ‰ ÌÈÙÒÂ ÌÈÈÂÈ˘ .9כוללי סעיפי הנוגעי למעצב המדג;
הוראות בדבר החזר תוקפו של מדג; וכ הוראות הקשורות להפרת מדג ,בי שרשו ובי
שאינו רשו ,כגו קביעה מהי הפרה ,מהי הפרה עקיפה ,מה מעשי שאי בה משו
הפרה וקביעת הגנות העומדות למפר.
ד .השפעת החוק המוצע על החוק הקיי
פקודת הפטנטי והמדגמי תבוטל.
ה .השפעת החוק המוצע על תקציב המדינה ,על תקני במשרדי הממשלה
ועל ההיבט המינהלי
לאור השינוי באופי החיפוש ובאופ הגשת בקשות לרישו מדג ,תידרש לרשות הפטנטי,
המדגמי וסימני המסחר תוספת תקציב בס מוער של כ  300,000לצור התאמות
והטמעת מערכות המידע ,וכ ארבעה תקני נוספי של בוחני מדגמי.
ו .נוסח החוק המוצע:
להל נוסח החוק המוצע:
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תזכיר חוק מטע משרד המשפטי :
הצעת חוק המדגמי  ,התשע"ג–2013
פרק א' :הגדרות
הגדרות

.1

בחוק זה:
"אמנת פריס" – אמנה בדבר הגנת הקני התעשייתי שנחתמה
בפריס בשנת  91883ותיקוניה ,ככל שישראל חייבת בה;
"ארגו הסחר העולמי" – ארגו הסחר העולמי שהוק בהסכ
שנחת במרקש ביו  15באפריל ;1994
"בוח" – מי שנתמנה כדי להיות בוח מדגמי;
"בעל מדג רשו" – האד הרשו בפנקס כבעל המדג;
"הסכ לוקרנו" – הסכ בדבר סיווג בינלאומי של מדגמי שנחת
בלוקרנו בשנת  1968ותיקוניו;
"חוק הפטנטי" – חוק הפטנטי ,התשכ"ז–10;1967

"מדג" – המראה הכללי של מוצר או של חלק ממנו ,הנובע
ממאפיי חזותי אחד או יותר של המוצר ,ובפרט קווי ,מתאר
המוצר ,צבעי ,צורה ,וכ מרק או חומרי מה עשויי המוצר או
עיטור שלו.
"מדג רשו" – מדג הרשו בפנקס המדגמי;

9
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"מדינת האיגוד" – מדינה שהיא חברה באיגוד להגנת הקני
התעשייתי ,מכח אמנת פריס בדבר הגנת הקני התעשייתי ,או קבוצה
של מדינות האיגוד המקיימת מערכת משותפת עבור הגשת בקשות
למדג ,ולרבות שטחי שהאמנה הוחלה עליה מכוח הסמכויות
שהוענקו לעני זה באמנה;
"מדינה חברה" – מדינת האיגוד או מדינה שהיא חברה בארגו
הסחר העולמי.
"מוצר" – פריט תעשייתי או מלאכתיד ,לרבות אריזות ,סימני
גראפיי ,גופני דפוס ,רכיבי שנועדו ליצור יחד מוצר מורכב
ומערכות ,ולמעט תוכנת מחשב.
"מוצר מורכב" – מוצר המכיל לפחות שני רכיבי נפרדי,
המאפשרי פירוק והרכבה מחדש של המוצר;
"מעצב" – מי שיצר את המדג; נוצר המדג בידי כמה אנשי
במשות ,ייחשבו כול יחד כמעצב;
"מערכת" – שני מוצרי ויותר מאותו סוג ,שאופיי הכללי
ומאפייניה החזותיי דומי ,אשר באופ רגיל מוצעי למכירה יחד
או מיועדי לשימוש יחד.
"המשתמש המיודע" – אד העשוי להתעניי במוצר בו בוטא
המדג ,או במוצרי מאותו סוג ,לש שימוש בה;
"סג הרש" – מי שנתמנה כסג רש הפטנטי לפי סעי  158לחוק
הפטנטי כשהוא פועל כסג רש המדגמי;
"פוסק בקניי רוחני" – מי שנתמנה כפוסק בקני רוחני לפי סעי
172א)א( לחוק הפטנטי כשהוא פועל לפי הוראות חוק זה;
"פנקס" – פנקס המדגמי המתנהל לפי הוראות חוק זה;
"הרשות" – רשות הפטנטי שהוקמה לפי סעי  156לחוק הפטנטי
כשהיא פועלת לפי הוראות חוק זה;
"הרש" – מי שנתמנה כרש הפטנטי לפי סעי  157לחוק
הפטנטי ,לרבות סג הרש ,כשהוא פועל לפי הוראות חוק זה;
"השר" – שר המשפטי.
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פרק ב' :כשירות למדג
מדג הכשיר
לרישו

.2

מדג יהיה כשיר לרישו א הוא חדש ובעל אופי ייחודי; אול
מדג שיש בו משו איחוקיות או פגיעה בתקנת הציבור לא יהיה
כשיר לרישו.
מדג המבוטא במוצר שהוא רכיב של מוצר מורכב ,ייחשב כחדש
ובעל אופי ייחודי רק א הרכיב ,בהשתלבו במוצר המורכב ,נותר
נראה לעי בעת שימוש רגיל במוצר המורכב ,ורק במידה שבה
מאפייני אות חלקי נראי לעי של הרכיב ממלאי את דרישות
סעי קט )א(; שימוש למטרות תחזוקה ,מת שירות או תיקוני לא
ייחשב כ"שימוש רגיל".
הרישו בפנקס יהיה לפי תתי סוגי ,כפי שנקבעו בתקנות .הרש
יקבע את תת-הסוג של המדג בהתא לשימוש הרגיל בו ותו
התחשבות בתתהסוג המבוקש.

זכות לבקש
רישו מדג

.3

בעל מדג לפי פרק ה' זכאי להגיש בקשה לרישו המדג בישראל
על פי הוראות חוק זה.

מדג חדש

.4

מדג הוא חדש א לפני תארי הגשת הבקשה לרישו מדג לפי
סעי  12או לפני מועד תארי הבכורה לפי סעי  ,10המוקד
מביניה )להל – המועד הקובע( ,לא נתפרס בפומבי בישראל או
מחוצה לה מדג זהה לו או מדג שנבדל רק בפרטי שאינ
מהותיי; לעניי זה ,מדג שנחש עלידי המעצב ,מי מטעמו או מי
שהועברה לו הבעלות במדג כדי ,בתנאי של סודיות ,לא ייחשב
כמדג שפורס בפומבי.

מדג המוכתב .5
עלידי תפקודו
הטכני

אלה אינ כשירי להגנה כמדג:
) (1מאפייניו החזותיי של המוצר ,הנקבעי א ורק על ידי התפקוד
הטכני של המוצר;
) (2מאפייניו החזותיי של מוצר שיש לייצרו בדיוק בצורתו
ובמידתו ,כ שיאפשר למוצר בו מבוטא המדג או שעליו הוא
מיוש להתחבר ,להשתלב או לכלול מוצר אחר ,עלמנת שאחד
מהמוצרי ימלא את ייעודו.

מי שהגיש בקשה לרישו מדג ,יירש המדג על שמו.
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אופי ייחודי

.6

)א( מדג ייחשב כבעל אופי ייחודי א הרוש הכללי שהוא יוצר
על המשתמש המיודע שונה מהרוש הכללי אשר נוצר על המשתמש
המיודע על ידי כל מדג אחר ,מכל סוג ,אשר פורס בפומבי לפני
המועד הקובע.
)ב( בקביעת המידה שבה יש למדג אופי ייחודי ,תילקח בחשבו
מידת חופש העיצוב האפשרי העומד למעצב ביצירת המדג,
בהתחשב באופי התחו בו מצוי המוצר בו בוטא המדג.

מדג מוס

.7

)א( מי שהגיש בקשה לרישו מדג או בעל מדג רשו )בסעי זה
– "המדג העיקרי"( רשאי להגיש בקשה לרישו המדג ג בסוגי
אחרי )בסעי זה – "מדג מוס"(; תקופת תוקפו של המדג
המוס לא תעלה על תקופת תוקפו של המדג העיקרי.
)ב( הבקשה לרישו מדג מוס לא תסורב ולא תבוטל רק משו
שהמדג המוס אינו חדש או בעל אופי ייחודי בשל המדג העיקרי
או פרסומו.

פרסו שאינו
פוגע בזכות בעל
המדג

.8

לעניי חוק זה ,פרסו בפומבי של המדג בדרכי הבאות לא תפגע
בזכות לרישו מדג:
) (1הפרסו נעשה על ידי המעצב ,מי מטעמו או מי שהועברה לו
הבעלות במדג כדי ,או כתוצאה ממידע שמקורו באחד מה,
במהל תקופה של  12חודשי שקדמו למועד הקובע;
) (2הפרסו נעשה שלא כדי על ידי אד שאינו המעצב ,מי מטעמו,
או מי שהועברה לו הבעלות במדג כדי ,ובלבד שבעל המדג הגיש
בקשה לרש שלא להכיר בפרסו כאמור תו  60יו מהמועד
שנודע לו אודות הפרסו.

הקוד זוכה

.9

הגישו שני מבקשי או יותר ,אשר כל אחד מה זכאי להגיש בקשה
לפי סעי  ,3בקשות נפרדות לרישו מדגמי זהי זה לזה ,מדגמי
הנבדלי זה מזה רק בפרטי שאינ מהותיי או מדגמי שאחד
מה אינו בעל אופי ייחודי בהשוואה לשני ,יירש המדג על שמו
של מי שביקש אותו קוד כדי.

תארי בכורה

) .10א( הגיש בעל מדג כאמור בפרק ה' בקשה לרישו מדג על מדג
שכבר הגיש לגביו בקשה לרישו באחת או יותר מהמדינות החברות
)להל – "בקשה קודמת"( ,רשאי הוא לבקש כי לעני סעיפי  6 ,4ו
 9יראו את תארי הבקשה הקודמת כתארי הבקשה שהוגשה
בישראל )להל – "תארי בכורה"( ,א נתמלאו כל אלה:
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) (1הבקשה הוגשה בישראל בתו שישה חודשי לאחר הגשת
הבקשה הקודמת ,וא הוגשה יותר מבקשה קודמת אחת
לרישו אותו מדג – לאחר המועד שבו הוגשה המוקדמת
מביניה;
) (2המבקש ביקש להכיר בתארי הבכורה בישראל במועד
הגשת הבקשה בישראל;
) (3הוגשו לרש ,במועד ובדר שקבע השר ,העתק הבקשה
הקודמת ,מאושר בידי רשות מוסמכת במדינה החברה שאליה
הוגשה הבקשה הקודמת;
) (4המדג המתואר בבקשה הקודמת הוא המדג שהמבקש
מבקש לרשו בישראל.
)ב( לעניי סעי זה ,יראו הגשת בקשה שלפי אמנת פריס דינה כדי
הגשת בקשה במדינה חברה ,כבקשה שהוגשה במדינה חברה".

פרק ג' :ההליכי לרישו מדג
סימ א' :בקשה לרישו מדג
הגשת בקשה
לרישו מדג
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) .11א( בקשה לרישו מדג תוגש לרשות בדר ובצורה שנקבעו
בתקנות ,ותכלול את ש המבקש ,מע למסירת מסמכי בישראל,
תיאור חזותי נאות של המדג בדר של צילומי או שרטוטי ,ותת
הסוג לגביו מבוקש הרישו .תתי הסוגי יכול שיהיו מסוגי שוני;
הוגשה בקשה לגבי שני תתיסוגי ויותר ,יצור תיאור חזותי נאות
של המדג כאמור עבור כל אחד מתתיהסוג.
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)ב( היה המבקש אד שאינו מעצב המדג ,יפרט בבקשה כיצד היה
לבעליו.
)ג( היה המדג בבעלות משותפת של שני בני אד ויותר )להל –
"מדג בבעלות משותפת"( ,רשאי כל אחד מהשותפי בבעלות
המשותפת להגיש בקשה כאמור בסעי קט )א( ,ובלבד שמסר על
כ הודעה בכתב ליתר השותפי ושהדבר צוי בבקשה .הוגשה
בקשה כאמור ,רשאי כל שות להצטר לבקשה.
)ד( הוגשה בקשה לרישו מדג והתמלאו התנאי האמורי בסעי
קט )א( ,יפרס הרש את הבקשה באינטרנט בצירו התיאור
החזותי שהוגש ,בדר שנקבעה בתקנות.
)ה( המבקש רשאי לבקש מהרש ,ע הגשת הבקשה כאמור בסעי
קט )א( ,לדחות את הפרסו האמור בסעי קט )ד( ,לתקופה שלא
תעלה על שישה חודשי מיו הגשת הבקשה .הוגשה בקשת דחיה
כאמור ,ידחה הרש את פרסו הבקשה לתקופה שצוינה בה.
תארי הגשת  .12תארי הגשת הבקשה לרישו המדג )להל – תארי הבקשה( יהיה
המועד שבו הוגשה לראשונה לרשות; ואול ,א לא כללה הבקשה
הבקשה לרישו
מדג
תיאור חזותי נאות ,או לא צוי ש המבקש כאמור בסעי  ,11או לא
שולמה האגרה עבור הגשת הבקשה – יהא תארי הבקשה המועד
שבו נתמלאו כל הדרישות האמורות.
סימ ב' :בחינת הבקשה
בחינת הבקשה  .13הרש יבח הא כל מדג הכלול בבקשה כשיר לרישו בפנקס לפי
חוק זה.
דחיית הבחינה  .14מצא הרש כי המדג עלול שלא להיות כשיר לרישו ,בשל קיומה
של בקשה שהוגשה במועד קוד לתארי הבקשה )בסעי זה –
הבקשה הראשונה( ,רשאי הוא להורות כי בחינת הבקשה המאוחרת
תידחה עד לאחר רישו הבקשה הראשונה ,או עד לפקיעתה של
הבקשה הראשונה עקב דחייתה או ביטולה ,לפי העניי.
הודעה על
ליקויי

 .15ראה הרש כי המדג אינו כשיר לרישו או כי הבקשה אינה ממלאת
את הוראות סימ א' לפרק זה ,יודיע למבקש על הטעמי לאי
כשירות המדג לרישו או על הליקויי שבבקשה.
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אי תיקו ליקויי  .16לא סילק המבקש ,בתו הזמ שנקבע בתקנות ,את הטעמי לאי
כשירות המדג לרישו ,או לא תיק את הליקויי שהודיע לו עליה
הרש לפי סעי  ,15ידחה הרש את הבקשה ויודיע על כ למבקש.
תיקו בקשת
המדג

) .17א( המבקש רשאי לבקש מהרש לתק את בקשתו לפני רישו
המדג כאמור בסעי  ,19בי בעקבות הודעה לפי סעי  15ובי
מיזמתו ,ובלבד שאי בתיקו כדי לשנות את המדג באופ מהותי;
התיר הרש את התיקו ,יראו את הבקשה המתוקנת כאילו הוגשה
ביו הגשת הבקשה המקורית לרישו.
)ב( היה המדג בבעלות משותפת ,רשאי כל אחד מהשותפי להגיש
בקשה לתיקו כאמור בסעי קט )א( ,ובלבד שהודיע על כ לשאר
השותפי.
)ג( מי שהועברו לו זכויות בבקשת מדג ,רשאי לבקש מהרש לתק
את בקשת המדג כ שתשק את זכויותיו בה ,וא הוכחה העברת
הזכויות להנחת דעתו של הרש תירש העברת הזכויות בתיק
הבקשה.

חזרה מ
הבקשה

) .18א( עד לרישו המדג רשאי המבקש לחזור בו מבקשתו למדג;
)ב( היה המדג בבעלות משותפת ,לא יקבל הרש בקשה לחזרה מ
הבקשה כאמור בסעי קט )א( ,אלא בהסכמת כל מבקשי הרישו.
סימ ג'– רישו המדג

רישו המדג  .19נוכח הרש כי המדג כשיר לרישו ,ירשו את המדג ,יפרס את
דבר הרישו ,את תיאורו החזותי של המדג כפי שנרש ואת שמו
של בעל המדג באינטרנט ,ויעביר למבקש תעודה בדבר הרישו.
סייג לזכויות
במדג

 .20אי ברישו המדג מת רשות לנצלו בדר שיש בה משו הפרת
זכויות קיימות על פי כל די.

ציו ש המעצב ) .21א( מעצב של מדג רשאי לבקש ,בדר שקבע השר ,כי שמו יצוי
בפנקס או בבקשת המדג ,לפי העניי.
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)ב( ביקש מעצב את ציו שמו כאמור בסעי קט )א( ,יציי הרש
את שמו כפי שביקש ,יפרס על כ הודעה באתר האינטרנט וא לא
היה המדג בבעלותו של המעצב ,ישלח על כ הודעה לבעל המדג
או למבקש המדג ,לפי העניי.
)ג( ביקש מעצב של מדג כי שמו יצוי בבקשת המדג ונרש
המדג כאמור בסעי  ,19יצוי שמו של המעצב בפנקס ובתעודת
המדג ,אלא א הוגשה בקשה לביטול ציו שמו כאמור בסעי .22
ביטול ציו שמו ) .22א( בעל מדג ומי שטוע כי הוא המעצב של המדג ,רשאי להגיש
בקשה לביטול ציו שמו של המעצב בתו שלושה חודשי ממועד
של המעצב
פרסו ההודעה כאמור בסעי )21ב(.
)ב( הוגשה בקשה לביטול כאמור בסעי קט )א( ,יכריע בה הרש,
יודיע לצדדי על הכרעתו וא התקבלה בקשת הביטול ,יתק את
הרישו בפנקס.
ציו ש המעצב  .23מי ששמו צוי כמעצב בפנקס ,לא יהא זכאי ,בשל כ בלבד ,לזכות
אינו מקנה זכויות
כל שהיא במדג.

פרק ד' :מדג רשו  ,תיקונו או ביטולו
סימ א' :זכויות הנובעות ממדג רשו ותקופת ההגנה על מדג רשו
זכויות בעל
מדג רשו

) .24א( רישו של מדג מקנה לבעלי הרשו של המדג כאמור
בסעי  ,19את הזכות הבלעדית לנצל כל מדג אשר אינו יוצר רוש
כללי שונה על המשתמש המיודע ,ביחס למוצר מכל תתסוג המשוי
לסוג לגביו נרש המדג ,כפי שנקבע לפי סעי )2ג(.
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)ב( "ניצול מדג רשו" הוא:
) (1ייצור ,מכירה ,הצעה למכירה או יבוא לישראל שלא לשימוש
עצמי כהגדרתו בסעי  129לפקודת המכס) 11להל – פקודת המכס(
של מוצר כאמור בסעי קט )א(; ואול ,יבוא מדג ,שנעשה מחו
לישראל ברשותו של בעל המדג במדינה שבה נעשה ,לא ייחשב
כ"ניצול מדג רשו".
) (2החזקת מוצר כאמור למטרות המנויות בסעי קט ).(1
)ג( בקביעה הא המדג יוצר רוש כללי שונה על המשתמש
המיודע ,תילקח בחשבו מידת חופש העיצוב האפשרי העומד
למעצב ביצירת המדג ,בהתחשב באופי התחו בו מצוי המוצר בו
בוטא המדג.
תקופת תוק  .25תקופת תוקפו של מדג רשו היא חמש עשרה שני מתארי הגשת
הבקשה לפי סעי  ,11בכפו לסימ ב' לפרק זה.
המדג הרשו
סימ ב' :אגרות
תשלו אגרות  .26מדג רשו יהא ברתוק לכל התקופה הקבועה בסעי  ,25א
שיל הבעלי את האגרות שיש לשלמ מדי תקופה ובמועדי
ותוק רישו
שנקבעו בתקנות )להל – אגרת חידוש(.
ארכה לתשלו  .27לא שולמה אגרת החידוש במועד שנקבע לתשלומה ,נית לשלמה
בתו שישה חדשי מאותו מועד ,בתוספת אגרה בסכו שקבע השר.
אגרת חידוש
פקיעת המדג  .28חלפה התקופה האמורה בסעי  27ולא שולמה האגרה כאמור באותו
סעי ,יפקע תוקפו של המדג בתו התקופה האמורה; הרש
הרשו ופרסומה
ירשו בפנקס את דבר פקיעת תוק המדג הרשו כאמור ,ויפרס
הודעה עלכ באינטרנט.

11
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החזר תוקפו של ) .29א( בעל מדג רשו שפקע תוקפו בשל איתשלו אגרת חידוש,
רשאי לבקש מהרש ,תו שישה חודשי מיו שפקע המדג
מדג שפקע
הרשו כאמור בסעי  ,28בדר ובצורה שנקבעו בתקנות ,את החזר
בשל איתשלו
תוקפו של המדג ,ובלבד שע הגשת הבקשה ישל את האגרה
אגרה
שנקבעה לעני זה.
)ב( פקע המדג הרשו כאמור בסעי  ,28יחזיר הרש את תוקפו
של המדג החל מיו תשלו אגרת החידוש שלא שולמה ,ודבר
החזר תוקפו של מדג כאמור יפורס באינטרנט.
)ג( תקופת ההגנה על מדג רשו לא תעלה על התקופה הקבועה
בסעי  ,25והחזר תקפו של מדג שפקע אי בו כדי להארי את
התקופה האמורה.
המנצל מדג
שפקע וחזר
לתוק

 .30מי שהחל לנצל בישראל מדג רשו שפקע או מי שעשה הכנות
ממשיות לניצולו לאחר פקיעת המדג הרשו וטר פורס דבר
חזרתו לתוק לפי סעי )29ב( ,זכאי להוסי ולנצל את המדג
לצורכי עסקו בלבד ,ג לאחר שהוחזר המדג לתקפו; זכות כאמור
אינה ניתנת להעברה ,להסבה או להורשה אלא יחד ע העסק בו נוצל
המדג.
סימ ד' :תיקו ,ביטול ומחיקת מדג רשו

תיקו רשומות ) .31א( הרש רשאי ,בי על פי בקשתו של כל אד ובי מיזמתו ,לתק
את הפרטי שנקבעו בתקנות ,הרשומי בפנקס ובכל מסמ שהוציא
ומסמכי
הרש ,א נוכח כי אי ה משקפי את העובדות ,ובלבד שא
הוגשה הבקשה בידי מי שאינו בעל המדג ,או שהיה התיקו
מיוזמתו של הרש ,העניק הרש לבעל המדג הזדמנות לטעו
בפניו את טענותיו.
)ב( הרש רשאי ,בי על פי בקשתו של כל אד ובי מיזמתו ,לתק
טעות סופר שנפלה במדג כפי שנרש ,בפנקס או במסמ שהוציאו
הרש או עובד הרשות ,ובלבד שא הוגשה הבקשה בידי מי שאינו
בעל המדג או שהיה התיקו מיוזמתו של הרש ,העניק הרש
לבעל המדג הזדמנות לטעו בפניו את טענותיו.
)ג( התיקו יפורס באינטרנט ,כפי שנקבע בתקנות.
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ביטול מדג
 .32בחוק זה –
ומחיקת מדג
)" (1ביטול מדג" – ביטול רישומו של מדג ממועד הגשת הבקשה
לרישומו ,כאילו לא נרש כלל ,או ביטול כאמור לגבי אחד מתתי
הסוגי בה נרש;
)" (2מחיקת מדג" – ביטול רישומו של מדג ממועד הגשת
הבקשה למחיקתו ,או מחיקה כאמור לגבי אחד מתתיהסוגי בה
נרש.
ביטול או מחיקת ) .33א( בעל מדג רשו רשאי להגיש בקשה לביטול המדג או
למחיקתו; בבקשתו יציי א רצונו בביטול המדג או במחיקתו.
מדג רשו
)ב( בעל מדג רשו המגיש בקשה כאמור בסעי קט )א( ישלח
לבקשת בעל
הודעה על הגשת בקשת הביטול או המחיקה לכל מי שעלול להיפגע
המדג
מכ ,והרש יפרס הודעה על הגשת הבקשה באינטרנט.
)ג( מי שרואה עצמו נפגע על ידי בקשת ביטול או בקשת מחיקה לפי
סעי זה ,רשאי להגיש התנגדות לבקשת הביטול או לבקשת
המחיקה בתו שלושה חודשי ממועד פרסו הבקשה לפי סעי
קט )ב(.
)ד( הוגשה התנגדות ,יכריע בה הרש ויפרס את הכרעתו
באינטרנט; לא הוגשה התנגדות ,או הוגשה התנגדות ונדחתה ,יבטל
הרש את רישו המדג או ימחקו כפי שביקש בעל המדג ,ויפרס
הודעה על כ לפי סעי .35
ביטול מדג
) .34א( כל אד רשאי להגיש בקשה לביטול רישומו של מדג רשו,
רשו וביטול
בכל מועד טר פקיעת תוקפו ,מהטעמי הבאי:
תיקו לבקשת מי
) (1המדג לא היה כשיר לרישו לפי הוראות פרק ב';
) (2מי שהגיש את הבקשה לרישו המדג לא היה זכאי לכ לפי
שאינו בעל
המדג הרשו
סעי ;3
) (3קיומה של בקשה מוקדמת יותר לרישו מדג כאמור בסעי ;9
) (4לא היה מקו להחזיר את תוקפו של המדג לפי סעי .29
)ב( כל אד רשאי להגיש בקשה לביטול תיקו לפי סעי .31
)ג( הרש ישלח הודעה על הגשת בקשת ביטול לפי סעיפי קטני
)א( או )ב( לבעל המדג הרשו ויפרס הודעה על כ באינטרנט.
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)ד( מי שרואה עצמו נפגע על ידי בקשת ביטול לפי סעי זה ,רשאי
להצטר כמשיב לבקשת הביטול בתו שלושה חודשי ממועד
פרסו הבקשה לפי סעי קט )ג(.
)ה( הרש יכריע בבקשת ביטול הרישו או התיקו ,לפי העניי,
יודיע על כ לבעל המדג הרשו ,למבקש הביטול ולמשיבי
לבקשה ככל שישנ ,ויפרס הודעה על כ באינטרנט לפי סעי ;36
ובלבד שלא יבטל הרש את רישו המדג או את התיקו אלא
לאחר שהעניק לבעל המדג הרשו הזדמנות לטעו בפניו את
טענותיו.
)ו( דיני ההתיישנות לא יחולו על בקשה כאמור בסעי קט )א( או
)ב( שהוגשה טר פקיעת תוקפו של המדג.
תוק החלטת ) .35א( החלטת ביטול מדג ,מחיקת מדג או ביטול תיקו תיכנס
לתוקפה בתו שישי יו ממועד ההחלטה ,ומועד תחילתה יהא יו
ביטול מדג,
הגשת הבקשה לרישומו של המדג ,הבקשה למחיקתו או הבקשה
מחיקת מדג או
ביטול תיקו
לתיקו ,לפי העניי.
ורישומה
)ב( בוטל מדג לפי סימ זה או לפי סעי  ,74ירשו הרש את דבר
הביטול בפנקס ויפרסמו באינטרנט ,ורואי את המדג כאילו לא
נית.
)ג( נמחק מדג לפי סימ זה ,ירשו הרש את דבר המחיקה בפנקס
ויפרסמו באינטרנט ,ורואי את המדג כמבוטל מתארי הגשת
בקשת המחיקה.
)ד( בוטל תיקו לפי סימ זה ,ירשו הרש את דבר הביטול בפנקס
ויפרסמו באינטרנט ,ורואי את המדג כאילו לא תוק.
) .36א( הוגשה לרש בקשת ביטול או מחיקה לפי סעי  33או בקשת
דיו הרש
ביטול לפי סעי  ,34ונודע לרש שתלוי ועומד בבית משפט הלי
בבקשה תלויה
בשל הפרת אותו מדג או ביטולו ,לא ידו בה הרש אלא ברשות
ועומדת בבית
המשפט
בית המשפט.
)ב( ניתנה רשות כאמור ,יחליט הרש בבקשה לאחר שנת לכל בעלי
הדי בהלי התלוי ועומד בבית המשפט ,הזדמנות להשמיע בפניו
את טענותיה.
)ג( נפתחו הליכי בבית המשפט בשל הפרת מדג ,לאחר שהוגשה
לרש בקשה לביטולו או למחיקתו ,יוסי הרש לדו בבקשה ,א
לא נת בית המשפט הוראה אחרת לעני זה.
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פרק ה' :הבעלות במדג  ,העברתה ומת רישיו לשימוש במדג
סימ א' :בעלות במדג
הבעלי הראשו  .37בכפו להוראות פרק זה ,מעצב המדג הוא הבעלי הראשו
במדג.
במדג
הבעלי הראשו ) .38א( המעביד הוא הבעלי הראשו במדג אשר עוצב בידי עובד
במדג שירות
עקב שירותו ובתקופת שירותו )להל – "מדג שירות"( ,אלא א כ
הוסכ אחרת.
)ב( עובד חייב להודיע למעבידו בכתב על כל מדג שיצר עקב
שירותו או בתקופת שירותו ,סמו ככל האפשר לאחר שיצר אותו,
ולא יאוחר מהמועד בו הוא עומד להגיש את הבקשה לרישו לגביו
או מהמועד בו הוא עומד לפרס ,למכור או להפי את המוצר בו
בוטא המדג לראשונה בציבור ,המוקד מביניה.
)ג( התעורר סכסו בשאלה הא מדג הוא מדג שירות ,רשאי
העובד ,המעביד או מי מטעמ לפנות לרש שיכריע בשאלה.
הבעלי הראשו  .39מזמי המדג הוא הבעלי הראשו במדג שעוצב על ידי מעצב
בהתא להזמנה אלא א כ הוסכ אחרת.
במדג מוזמ
חזקת בעלות
במדג

) .40א( מי שנרש בפנקס כבעל המדג ,רואי אותו כבעל המדג אלא
א כ הוכח אחרת.
)ב( מי שהועברו לו זכויות במדג רשו ,רשאי לבקש מהרש לתק
את הרישו כ שישק את זכויותיו בו ,וא הוכחה העברת הזכויות
להנחת דעתו של הרש ,תירש העברת הזכויות בפנקס.

מדג בבעלות  .41היה המדג מדג בבעלות משותפת כאמור בסעי )11ג( ,זכאי כל
אחד מהשותפי בבעלות במדג זכאי לנצל את המדג ניצול סביר,
משותפת
אלא א הוא מנוע מלעשות כ מכוח הדי או מכוח הסכ; ואול,
א היה בניצול האמור כדי למנוע ניצול מיתר השותפי ,כול או
חלק ,זכאי השותפי מה נמנע הניצול לתמלוג ראוי או לחלק
ברווחי שהפיק המנצל כחלק מנת במדג ,אלא א כ הוסכ
אחרת.
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) .42א( על פי בקשת אחד או יותר מ השותפי במדג ,רשאי בית
סמכות בית
המשפט לית הוראות באשר לעשיית פעולות מסוימות הקשורות
המשפט להורות
לשותפי
לניצול המדג ,לשימוש בכל זכות הנובעת ממנו או לכל עני אחר
הנוגע למדג ,או לתת רישיו לשימוש במדג ,הכל בהתא לבקשה
ובתנאי שימצא לנכו.
)ב( לא יינת צו לפי סעי זה הסותר תנאי מתנאי הסכ השותפות
במדג ,ככל שקיי הסכ כזה ,אלא מטעמי מיוחדי שיירשמו.
סימ ב' :העברת זכויות ורישיונות לשימוש במדג
העברת זכויות ) .43א( זכויות במדג ,בי שהוא מדג רשו ובי שאינו רשו ,וכ
בבקשה לרישו מדג ,ניתנות להעברה בהסכ או על פי די ,ורשאי
במדג
בעל המדג לתת לגביו רישיו ייחודי או שאינו ייחודי.
)ב( העברת הבעלות במדג או מת הרישיו ,כאמור בסעי קט )א(,
יכול שיהיו לגבי הזכות במדג ,כולה או חלקה ,ונית להגביל
למקו מסוי ,לתקופה מסוימת או לעשיית פעולה מסוימת במדג.
)ג( חוזה להעברת זכויות במדג או למת רישיו ייחודי לגביו ,טעו
מסמ בכתב.
)ד( "רישיו ייחודי" – רישיו המעניק לבעליו זכות ייחודית לעשות
פעולה מהפעולות המפורטות בסעי  24או  ,66לפי העניי ,כפי
שנקבע בו ,ומגביל את בעל המדג מלעשות ומלהרשות לאחר
לעשות פעולה כאמור.
העברת בעלות ) .44א( כל אחד מהשותפי במדג רשאי להעביר את הבעלות על חלקו
במדג משות
במדג בלא הסכמת הבעלי האחרי ,זולת א הוסכ אחרת בי
הצדדי.
)ב( רישיו ייחודי לשימוש במדג בבעלות משותפת לא יינת אלא
בהסכמת כל השותפי בכתב; ואול ,אי בסעי זה כדי לגרוע
מסמכות בית המשפט לפי סעי .42
 .45העברת זכויות במדג רשו לפי פרק זה אי לה תוק כלפי אד
תוקפה של
העברת זכויות
זולת הצדדי להסכ ,אלא א כ נרשמה בפנקס לפי חוק זה.
במדג כלפי צד
שלישי
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פרק ו' :הרישו והרש
הרש

) .46א( סמכות הנתונה לרש לפי חוק זה ,רשאי הרש לאצול כולה או
חלקה לבוחני הרשות ,למעט סמכות הנתונה לו מכוח סעי קט )ב(
וסמכות כאמור בסעי )47א(.
)ב( מי שרואה עצמו נפגע על ידי החלטה או פעולה של הבוח לפי
חוק זה ,רשאי להשיג על כ בפני הרש תו התקופה שנקבעה
בתקנות.

הטלת תפקידי ) .47א( מי שהתמנה להיות פוסק בקניי רוחני לפי סעי 172א)א( לחוק
שיפוטיי וקבלת
הפטנטי יהא מוסמ למלא תפקידי לפי סעיפי –33 ,31 ,29 ,22
סמכויות
)38 ,34ג()46 ,ב( ,ו ,51ובלבד שלעני קביעה או החלטה בדבר
כשירות מדג לרישו או אי כשירות מדג לרישו ,לרבות בדר
של ביטול הרישו ,לא יהא פוסק בקני רוחני מוסמ למלא תפקיד
כאמור אלא לאחר שהבקשה לרישו מדג נבחנה בידי בוח; לעני
זה ,העובדה כי הבקשה למדג מתייחסת למדג הרשו או שהוגשה
לגביו בקשה לרישו במדינה שמחו לישראל ,לא תהווה אסמכתא
מספקת לבחינת הבקשה.
)ב( פוסק בקני רוחני שהוטל עליו תפקיד כאמור בסעי קט )א(
ימלא את התפקיד לפי הוראות חוק זה ומוקנות לו ,לש מילוי
תפקידו ,הסמכויות המוקנות לרש בחוק זה.
)ג( כל פעולה שנעשתה כדי בידי פוסק בקני רוחני ,שהוטל עליו
תפקיד כאמור בסעי קט )א( ,דינה ,לעני חוק זה ,כדי פעולה
שנעשתה בידי הרש.
החלטות הרש  .48החלטת הרש עלפי סמכותו לפי חוק זה תהא בכתב ותימסר ,בדר
בכתב
שקבע השר ,לכל מי שהיה צד להליכי שקדמו לאותה החלטה או
שנוגעי לאותה החלטה ,א היו הליכי כאלה.
הליכי לפני ) .49א( בהלי לפני הרש לפי סעיפי )33 ,22ד()34 ,ה()36 ,ב( ו)38ג(
ית הרש לצדדי הזדמנות להביא טענותיה ולהגיש ראיותיה
הרש
בכתב או בעל פה ,בדר ,בצורה ובמועדי שקבע השר.
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)ב( הרש רשאי לצוות על החזר הוצאות סבירות שהוציא בעל די
בהלי שלפניו ולהורות מי מבעלי הדי ישל את ההוצאות וכיצד
ישולמו.
)ג( צו לפי סעי קט )ב( נית להוצאה לפועל כאילו היה פסק די
של בית משפט.
ראיות בפני
הרש

) .50א( בכפו להוראות חוק זה ,תינת העדות בפני הרש בתצהיר,
ולצד שכנגד תהיה זכות לחקור את המצהיר חקירה שכנגד ,אלא א
כ הורה הרש אחרת מטעמי מיוחדי שיירשמו.
)ב( בגביית עדות שבעלפה ,יהיו לרש כל הסמכויות של בית
משפט לעני אזהרת של עדי ,קבלת הצהרות מה וכפיית עדי
להופיע בפניו ,לענייני אחרי הקשורי בכ ,ולענייני הקשורי
במסירת העדות.

הארכת מועדי ) .51א( הרש רשאי ,א ראה טע סביר לכ ,להארי כל מועד הקבוע
בחוק זה או על פיו ,פרט למועדי הקבועי בסעיפי  ,27 ,26ו ;29
ואול לעני סעי  10רשאי הרש –
) (1להארי את המועד האמור בסעי  ,(1)10א שוכנע
שהבקשה בישראל לא הוגשה במועד בגלל סיבות שלמבקש
ולבא כוחו לא היתה שליטה עליה ולא נית היה למנע;
) (2להארי את המועד האמור בסעי  ,(2)10כל עוד לא
התקבלה בקשת המדג ,א מצא שתארי הבכורה לא התבקש
בשל טעות בתו לב.
)ב( הרש רשאי להתנות את הארכת המועד בתנאי שימצא לנכו.
)ג( בקשה להארכת מועד נית להגיש בתו המועד; הוגשה בקשה
לאחר תו המועד ,רשאי הרש להאריכו מנימוקי מיוחדי
שיירשמו.
סודיות מסמכי  .52לא יגלה כל אד כל ידיעה שהגיעה לידיעתו אגב ביצוע חוק זה
הרשות
ואשר אינה פתוחה לעיו הציבור ,זולת א הדבר דרוש למילוי
הוראות חוק.
פנקס המדגמי  .53ברשות ינוהל פנקס מדגמי ויירש בו המידע הדרוש לפי חוק זה
וכ פרטי שהרש יקבע.
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פרסו בקשות ) .54א( בקשות והודעות לפי סעיפי  31 ,29 ,28 ,21 ,19 ,11ו 33עד
 ,35יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות ,שיהיה נגיש לכלל הציבור
והודעות והעיו
בלא תשלו; הפרסו באתר האינטרנט ייעשה באופ שיבטיח את
בה
אמינות המידע המתפרס כאמור ,את זמינותו ,את יכולת האחזור
שלו והפקת פלט ממנו.
)ב( לש אבטחת הבקשות וההודעות המתפרסמות באתר האינטרנט
של הרשות ,תעשה הרשות שימוש במערכות תוכנה וחומרה
מהימנות המעניקות הגנה סבירה מפני חדירה ,שיבוש ,הפרעה או
גרימת נזק למחשב או לחומר מחשב.
)ג( עותק של הבקשות וההודעות ,כאמור בסעי קט )א( ,יישמר
ויועמד לעיו הציבור במקומות אלה:
) (1גנז המדינה;
) (2הספרייה הלאומית;
) (3ספריית הכנסת;
) (4משרדי הרשות.
מסמכי הרשות  .55כל המסמכי שבידי הרשות הנוגעי לבחינת בקשת מדג ,לתקפו או
לזכויות בו ,או לכל עניי אחר שיש בו כדי להשפיע על תקפו של מדג
או על הזכויות בו ,יישמרו עלידי הרשות למש שבע שני לפחות
מיו שפקע תקפו של המדג ,או מיו שנדחתה או בוטלה הבקשה
לרישו מדג; ואול ,סעי זה לא יחול על התכתבויות פנימיות.
עיו הציבור

 .56הפנקס והמסמכי שיש לשמר לפי סעי  55יהיו פתוחי לעיו
הציבור ,אלא א כ המדג טר פורס לפי סעי .11

רישו זכויות
לפי פסק די

 .57נמסר לרש פסק די שבו קביעה בדבר הזכויות במדג רשו,
ירשו הרש את הזכויות כאמור בפסק הדי בתו התקופה להגשת
הערעור עליו ,אלא א נקבע אחרת בפסק הדי.

זכות ערעור

) .58א( מי שרואה עצמו נפגע על ידי החלטה של הרש אשר סיימה את
הדיו בהלי שנער בפניו לפי חוק זה ,לרבות החלטה בהשגה לפי
סעי )46ב( ,רשאי לערער עליה לפני בית המשפט תו המועד
שנקבע.
)ב( מי שרואה עצמו נפגע על ידי החלטה אחרת של הרש לפי חוק
זה ,רשאי לערער עליה לפני בית המשפט ,לאחר שניתנה לו רשות
לכ מבית המשפט שלערעור; לעני סעי זה" ,החלטה אחרת" –
כל החלטה שאי בה כדי לסיי את הדיו בהלי שנער בפני הרש.
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המשיבי
בערעור

 .59הוגש ערעור לפי סעי  ,58יהיה המשיב בערעור כל אד שהיה בעל
די בהליכי לפני הרש זולת המערער; לא היה בעל די אחר ,יהיה
הרש המשיב בערעור.

דיו בדלתיי
סגורות

 .60ערעור על החלטת הרש לדחות בקשה לרישו מדג שטר פורס
יידו בדלתיי סגורות ,אלא א הורה בית המשפט אחרת.

בית המשפט
המוסמ

 .61בית המשפט המוסמ לעניי חוק זה ,זולת לעניי תביעת הפרה ,הוא
בית המשפט המחוזי בירושלי או בית המשפט המחוזי בתל אביב,
לפי בחירת יוז ההלי; אול רשאי השר ,בצו ,להורות שהסמכות
של בית משפט מחוזי לפי חוק זה תהיה ג בידי בתי משפט מחוזיי
אחרי שיקבע.

פרק ז' :מדג לא רשו
הגנה על מדג  .62לא תהא זכות במדג לא רשו אלא לפי הוראות חוק זה.
לא רשו
מדג לא רשו ) .63א( מדג יהיה כשיר להגנה ג א לא נרש ,א הוא ממלא את
תנאי הכשירות הקבועי בפרק ב' לחוק ,בשינויי המחויבי.
הכשיר להגנה
)ב( לעניי הקביעה א היה המדג חדש ובעל אופי ייחודי בהתא
להוראות פרק ב' ,יהיה המועד הקובע המועד בו המוצר בו בוטא
המדג פורס ,נמכר או הופ לראשונה בציבור ,המוקד מביניה;
ואול ,היה הפרסו פרסו לפי סעי )11ד( ,או הוגשה בקשה
לרישו המדג הלא רשו כאמור בסעי  ,69יהיה המועד הקובע
לעניי בחינת הכשירות המועד האמור בסעי .4
זיקה לישראל

 .64מדג יהיה כשיר להגנה בהתא להוראות פרק זה ,א המוצר בו
בוטא המדג פורס ,נמכר או הופ כדי לראשונה בציבור ,באופ
מסחרי ,בישראל.
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הגנה על מדג  .65נחתמה אמנה בי ישראל לבי מדינה אחרת בעניי הגנה על מדגמי
לא רשו לפי
לא רשומי ,או שישראל הצטרפה לאמנה בעניי זה ,רשאי השר
אמנה בי
לקבוע ,בצו ,כי מדג כאמור בסעי  ,63שהאמנה מחייבת את הגנתו
לאומית
בישראל ,יהיה מוג על פי ההוראות שבצו; ההגנה על מדג כאמור
לא תהיה יתירה על ההגנה שהיתה ניתנת לו אילו התקיימו לגביו
התנאי שבסעי  ,64אלא א כ הוסכ על כ באמנה ,א לא יותר
מכפי שהוסכ.
) .66א( לבעל מדג לא רשו מוקנית הזכות למנוע מכל אד ,בעצמו או
זכויות בעל
באמצעות אחר ,להעתיק את המדג או מדג אשר אינו יוצר רוש
מדג לא רשו
כללי שונה על המשתמש המיודע ביחס למוצר בו בוטא המדג או
למוצר מאותו סוג אליו היה משוי המדג אילו היה נרש ,לצור
שימוש מסחרי ,ללא הרשאתו )להל – ניצול מדג לא רשו(.
)ב( בקביעה הא המדג יוצר רוש כללי שונה על המשתמש
המיודע ,תילקח בחשבו מידת חופש העיצוב האפשרי העומד
למעצב ביצירת המדג ,בהתחשב באופי התחו בו מצוי המוצר בו
בוטא המדג.
)ג( בעל מדג לא רשו יסמ את המוצרי בה בוטא המדג,
כאמור בתקנות .הסימו יכלול ציו כי מדובר במדג לא רשו ואת
המועד האמור בסעי )63ב(; ואול ,על מדג שפורס כאמור
בסעי )11ד( ,לא יחול סעי קט זה.
תקופת ההגנה
על מדג לא
רשו

 .67תקופת ההגנה על מדג לא רשו לא תעלה על שלוש שני מהמועד
בו המוצר בו בוטא המדג פורס ,נמכר או הופ לראשונה בציבור
כאמור בסעי )63ב( ,המוקד מביניה.

תחולת הוראות  .68על מדג לא רשו לפי פרק זה יחולו הוראות פרק ה' והוראות סעי
חוק זה על מדג
 20בשינויי המחויבי.
לא רשו
בקשה לרישו ) .69א( בעל מדג לא רשו רשאי ,בתו שני עשר חודשי מהמועד
מדג לא רשו
בו פורס ,נמכר או הופ לראשונה המדג בציבור ,להגיש בקשה
לבחינתו ולרישומו של המדג הלא רשו.
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)ב( הוגשה בקשה לבחינת המדג הלא רשו ,יחולו הוראות פרק
ב' ופרק ג' בשינוי המחויבי.
)ג( נרש המדג ,הרי הוא מדג רשו כמשמעו בחוק זה ,ויחולו
עליו ההוראות החלות על מדג רשו.

פרק ח' :הפרת מדג
הפרת מדג
רשו

 .70העושה במדג רשו פעולה מהפעולות המפורטות בסעי  24לאחר
מועד הפרסו לפי סעי )11ד( ,בעצמו או באמצעות אחר ,בלא
רשותו של מי שהיה בעל המדג הרשו בעת השימוש ,מפר את
המדג הרשו.

הפרת מדג לא  .71העושה במדג לא רשו פעולה מהפעולות המפורטות בסעי 66
לאחר המועד האמור בסעי )63ב( ,בעצמו או באמצעות אחר ,בלא
רשו
רשותו של בעל המדג הלא רשו בעת השימוש ,מפר את המדג
הלא רשו.
הפרה עקיפה של  .72העושה אחת מהפעולות הבאות במוצר בו בוטא המדג ,שנעשה
בלא רשותו של בעל המדג הלא רשו )להל – מדג מפר( ,מפר
מדג לא רשו
את המדג ,א בעת ביצוע הפעולה ,ידע או היה עליו לדעת כי
המוצר בו בוטא המדג הוא מדג מפר:
) (1מכירה ,לרבות הצעה למכירה;
) (2החזקה למטרות שימוש מסחרי;
) (3ייבוא לישראל שלא לשימוש עצמי ,כהגדרתו בסעי 129
לפקודת המכס; ואול ,מדג ,שנעשה מחו לישראל ברשותו של
בעל המדג במדינה שבה נעשה ,לא ייחשב למדג מפר.
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מעשי שאי
בה משו
הפרה

 .73על א האמור בסעיפי  70עד  ,72לא יראו כהפרה –
) (1ניצול מדג הרשו בישראל או מדג לא רשו המוג לפי
הוראות חוק זה ,בגופ של כלי שיט או של כלי טיס הרשומי
במדינה שאינה ישראל ,השוהי באופ זמני בישראל;
) (2יבוא לישראל של חלקי חילו או של עזרי למטרת תיקו או
שיפו כלי שיט או כלי טיס כאמור בפסקה );(1
) (3ביצוע תיקו או שיפו בכלי שיט או בכלי טיס כאמור בפסקה
);(1
) (4ניצול מדג שאינו בהיק מסחרי ואינו בעל אופי מסחרי;
) (5ייצור מוצר המבוטא במדג למטרת לימוד או הוראה.

הגנה בתביעת
הפרה

) .74א( עילה שנית על פיה לבטל רישומו של מדג רשו ,תשמש הגנה
טובה בתביעה על הפרת המדג הרשו; קיבל בית המשפט את
ההגנה ,יצווה על ביטול רישו המדג והודעה על החלטת בית
המשפט לפי סעי זה תימסר לרש.
)ב( טענה לפיה מדג לא רשו לא היה כשיר להגנה לפי הוראות
פרק ז' ,תשמש הגנה טובה בתביעה על הפרת מדג לא רשו.
)ג( דיני ההתיישנות לא יחולו על טענת הגנה לפי סעי זה.

תביעות בשל
הפרה

) .75א( תובענה בשל הפרת מדג רשאי להגיש בעל המדג ,וא נית
לגביו רישיו ייחודי כהגדרתו בסעי )43ד( – בעל הרישיו.
)ב( אי להגיש תביעה על הפרת מדג רשו אלא לאחר שנרש
המדג ,אול משהוגשה תביעה על הפרה רשאי בית המשפט
להעניק סעד על הפרה שנעשתה לאחר יו הפרסו לפי סעי )11ד(,
כאילו הופר מדג רשו; ואול ,סעי זה לא ייגרע מזכותו של בעל
בקשת מדג להגיש תביעה על הפרת המדג כמדג לא רשו.
)ג( היה המדג בבעלות משותפת ,רשאי כל אחד מהשותפי
בבעלות במדג להגיש תובענה בשל הפרת המדג.
)ד( תובע המגיש תובענה כאמור בסעי קט )א( או )ג( ,יצר כבעל
די כל אד שזכאי לתבוע לפי הוראות הסעי הקט האמור ,לפי
העניי ,ואול רשאי בית המשפט ,לבקשת התובע או לבקשת מי
שמבקשי את צירופו ,לפטור מצירו בעל די כאמור.
)ה( אי באמור בסעי קט )ג( בכדי לגרוע מזכותו של תובע לקבלת
סעד זמני.
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הצהרה בדבר אי ) .76א( מי שבכוונתו לנצל מדג ,לפי סעי  24או  ,66רשאי לבקש
מבית המשפט פסק די הצהרתי לפיו בשימוש המבוקש אי משו
הפרה
הפרת המדג שפורט בבקשה.
)ב( בהליכי לפי סעי קט )א( לא תישמע הטענה כי המדג הוא
חסר תוק ,ומת פסק הדי ההצהרתי או הסירוב לתיתו אי בה כדי
לקבוע בשאלת תוק המדג הרשו.

פרק ט' :תרופות בשל הפרת מדג
הפרת מדג –

 .77הפרת מדג היא עוולה אזרחית ,והוראות פקודת הנזיקי ]נוסח
חדש[ 12,יחולו עליה ,בשינויי המחויבי ובכפו להוראות חוק זה.

די וחשבו

 .78בתובענה בשל הפרת מדג ,רשאי בית המשפט לחייב את הנתבע
במת די וחשבו לתובע לגבי פרטי ההפרה; השר רשאי לקבוע דר
למת די וחשבו לפי סעי זה.

עוולה

טיפול במדגמי ) .79א( בסיו הדיו בתובענה לפי חוק זה ,רשאי בית המשפט להורות
על –
מפרי
) (1השמדת מדגמי מפרי או עשיית כל פעולה אחרת בה;
) (2העברת הבעלות במדגמי המפרי לידי התובע ,א ביקש זאת,
ורשאי בית המשפט ,א מצא כי התובע עשוי לעשות שימוש
במדגמי המפרי ,לחייבו בתשלו.
)ב( הוראות סעי קט )א( יחולו ג לגבי אד אשר לא הפר בעצמו
את המדג; אול לגבי אד כאמור יחולו הוראות סעי  34לחוק
המכר ,התשכ"ח– 13,1968בשינויי המחויבי.
מפר תמי

12
13

) .80א( בתביעה בשל הפרת מדג ,לא יחויב המפר בתשלו פיצויי או
במת די וחשבו עקב ההפרה א לא ידע ולא היה עליו לדעת,

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,10עמ' .266
ס"ח  ,529התשכ"ח ,עמ' .98
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במועד ההפרה ,כי קיימות זכויות במדג.
)ב( נרש מדג כאמור בסעי  ,19חזקה כי המפר ידע שקיימות
זכויות במדג.
)ג( סומ מדג לא רשו כאמור בסעי )66ג( ,חזקה כי המפר ידע
שקיימות זכויות במדג.

פרק י' :שונות
שלילת תחולתה ) .81א( לבעל מדג או לבעל רישיו ייחודי במדג לא תהא עילת תביעה
כלפי צדדי שלישיי לפי חוק עשיית עושר ולא במשפט,
של חקיקה אחרת
התשל"ט– 14,1979ביחס לכל אחד מאלה:
) (1ניצול מדג רשו או ניצול מדג לא רשו המוג לפי הוראות
חוק זה;
) (2ניצול מדג שאינו כשיר לרישו או להגנה בהתא להוראות
חוק זה.
)ב( לבעל מדג ולבעל רישיו ייחודי במדג ,בי שהוא רשו ובי
שאינו רשו ,לא תהא עילת תביעה כנגד צד שלישי בשל ניצול
המדג לפי חוק זה לאחר פקיעתו או תו תוקפו ,בכפו להוראות
סימ ב' לפרק ד'.
תחולה על
המדינה

 .82חוק זה יחול ג על המדינה.

פרק יא' :ביצוע ותקנות
ביצוע ותקנות

14

216
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ס"ח  ,924התשל"ט ,עמ' .42
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) (1סדרי רישו וסיווג; רשימת הסיווגי תיקבע בהתא להסכ
לוקרנו;
) (2סדרי די בהליכי לפי חוק זה;
) (3קביעת מועדי לעשיית פעולות הנדרשות לפי חוק זה;
) (4פרטי בקשות המוגשות לפי חוק זה;
) (5האגרות שיש לשלמ והמועדי בה יש לשל את האגרות,
לרבות בעד בקשות המוגשות לרשות ,בעד פעולות המתבצעות
ברשות או על ידי הרשות ,ובעד רישו מדגמי ,מדי תקופה שיקבע
השר;
) (6פרסו הפנקס באתר האינטרנט של הרשות ופרסו באינטרנט
כאמור בסעי .54

פרק יב' :תיקוני עקיפי
 .84בפקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג– 15,1983בסעי )178א(,
תיקו עקי
בפסקה ) (6במקו האמור בה יבוא (6)" :שעבוד פטנטי ומדגמי,
לפקודת החברות
רישיונות לפי פטנטי ומדגמי ,סימני מסחר או זכות יוצרי".
תיקו עקי לחוק
איסור הלבנת הו

בחוק איסור הלבנת הו ,תש"ס– 16,2000בתוספת הראשונה ,בפרט
) ,(16לאחר המילה "הפטנטי ",תימחק המילה "מדגמי"; לאחר
המילי "חוק הפטנטי ,תשכ"ז– "1967תימחקנה המילי "פקודת
פטנטי ומדגמי".

תיקו חוק זכות  .85בחוק זכות יוצרי ,התשס"ח– 17,2007במקו סעי  7יבוא:
יוצרי

15
16
17

דמ"י ,נוסח חדש  ,37התשמ"ג ,עמ' .761
ס"ח התש"ס ,עמ' .293
ס"ח התשס"ח ,עמ' .34
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"אי תחולת החוק) .7א( חוק זה לא יחול על מדג הכשיר לרישו
או להגנה לפי חוק המדגמי ,התשע"ג–2012
על מדגמי
)להל – חוק המדגמי( ,אלא א כ המוצר בו
מבוטא המדג אינו מיוצר ,ואינו מיועד להיות
מיוצר ,באופ תעשייתי; השר רשאי לקבוע
תנאי שבהתקיימ ייחשב מדג כמיוצר באופ
תעשייתי".
)ב( חוק זה לא יחול על יצירה שבוטאה במוצר
כ שהיא מהווה מדג ,וע פקיעת תוקפו של
המדג האמור לא תהא עוד לבעל המדג עילת
תביעה בקשר למדג לפי חוק המדגמי או לפי
חוק זה.
תיקו עקי לחוק .86בחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,תשמ"ד– 18,1984בסעי קט
) ,(4במקו פסקת משנה )ג( יבוא:
בתי המשפט
)י( חוק המדגמי ,התשע"ג–;2012
תיקו לחוק סדר  .87בחוק סדר הדי הפלילי ]נוסח משולב[ ,התשמ"ב– 19,1982בתוספת
הדי הפלילי
ראשונה א' ,פרט  – 66בטל.

פרק יג' :ביטולי  ,מועד תחילה ,תחולה והוראות מעבר
ביטול פקודת
הפטנטי
והמדגמי

 .88פקודת הפטנטי והמדגמי) 201926 ,להל – הפקודה( בטלה מיו
תחילתו של חוק זה ,והכול כשאי הוראה אחרת בחוק זה.

יו התחילה

 .89תחילתו של חוק זה שישה חודשי מיו פרסומו )להל – יו
התחילה(.

18
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) .90א( הוראות חוק זה לא יחולו על מדגמי שפורסמו בפומבי לפני יו
התחילה ,על מדגמי שהוגשה לגביה בקשה לרישו לפני יו
התחילה ועל מדגמי שנרשמו לפני יו התחילה ,בכפו לסעיפי
)ב( עד )ה(.
)ב( על מדג שנוצר לפני יו התחילה ,אשר לו היה נבח לפי
הוראות חוק זה היה כשיר לרישו או להגנה לפיו ,ואשר לפני יו
התחילה הייתה בו זכות לפי חוק זכות יוצרי 21,1911 ,פקודת זכות
יוצרי 221924 ,או חוק זכות יוצרי ,התשס"ח– ,2007ימשי לחול
אותו די ,לפי העניי.
)ג( סעי  55לפקודה בטל מיו פרסומו של חוק זה.
)ד( די הפנקס שנוהל לפי הפקודה כדי הפנקס המתנהל לפי חוק
זה.
)ה( מי שנתמנה להיות רש או סג רש לפי הפקודה ,רואי אותו
כמי שנתמנה להיות רש או סג רש לפי חוק זה.

חוקי א"י ,כר ג' ,עמ' )ע( ) ,2633א( .2475
חוקי א"י ,כר א' ,עמ' )ע( ) ,369א( .389
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דברי הסבר
כללי
מטרתו של חוק זה היא ליצור הסדר מקי ,מאוז ועדכני שיחול על מדגמי במדינת ישראל,

ושיחלי את ההסדרי הקיימי בעניי אשר קבועי בפקודת הפטנטי והמדגמי231926 ,

)להל – הפקודה( .פקודה זו מבוססת על פקודת המדגמי והפטנטי האנגלית משנת ,1907
ואיננה חלה על פטנטי מאז שנת  ,1968משו שאלה הוסדרו מחדש בחוק הפטנטי,
התשכ"ז–) 1967להל – חוק הפטנטי(24.
ע חלו הזמ ,חלו התפתחויות רבות בדיני הקניי הרוחני בכלל ובדיני המדגמי
בפרט ,במרבית המדינות בעול ובמיוחד במשפט האנגלי ,ממנו שואבת מדינת ישראל את
השראתה בתחו דיני הקניי הרוחני.
בנוס לכ ,השתנתה המסגרת המשפטית הבינלאומית בתוכה פועלת מדינת ישראל
בעניי זה .בי השינויי הנ"ל נית למנות את חתימתו של הסכ הטריפס של ארגו הסחר
העולמי ,המהווה נספח להסכ המקי את ארגו הסחר העולמי שנחת במרקש בשנת 1994
)להל – הסכ הטריפס( .הסכ זה קובע דרישות ס בנוגע להגנה על מדגמי תעשייתיי.
עוד נית למנות את עקרונות אמנת פריס בדבר הגנה על הקניי התעשייתי )להל – אמנת
פריס( ,לה מחויבת מדינת ישראל .חשוב לציי בהקשר זה ,כי הפקודה איננה סותרת או
מנוגדת להוראות ההסכמי אלה.
תזכיר חוק זה מבוסס על החקיקה הנ"ל ,וכ שואב הסדרי מחוק הפטנטי ומדיני זכות
היוצרי הישראליי .אחת ממטרותיו העיקריות של התזכיר היא התאמת הדי הישראלי
להתפתחויות ,ה החקיקתיות וה הטכנולוגיות ,המשפיעות על דיני המדגמי.
השינויי המרכזיי בחוק המוצע ה ,בי השאר ,התאמת הגדרות החוק ,ובכלל הגדרת
"מדג" ו"מוצר" להגדרות בחקיקה זרה; הענקת הגנה למדגמי לא רשומי בתנאי
מסוימי ועוד.
פרק א' :הגדרות
 – "ÒÈ¯Ù ˙Ó‡" ‰¯„‚‰Ïההגדרה חוזרת על נוסח החוק הקיי.
1 ÛÈÚÒ
 – "ÈÓÏÂÚ‰ ¯ÁÒ‰ ÔÂ‚¯‡" ‰¯„‚‰Ïהגדרה זו נדרשת לאור הסכ הטריפס .ההגדרה
חוזרת על נוסח החוק הקיי ,ומופיעה ג בחוק הפטנטי.

 23חוקי א"י ,כר ב' ,פרק ק"ה ,עמ' .1053

24
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 – "ÔÁÂ·" ˙¯„‚‰Ïבוחני ה אנשי מקצוע עובדי רשות הפטנטי ,המדגמי וסימני
המסחר ,אשר תפקיד הוא בחינת בקשות לרישו מדג המוגשות ללשכה ,ואישור או
דחיית.
 – "ÌÂ˘¯ Ì‚„Ó ÏÚ·" ‰¯„‚‰Ïמטרתה של ההגדרה היא להבהיר כי האד הרשו
בפנקס המדגמי הוא שייחשב כבעל המדג הרשו ,ומכוח זאת ,כמי שזכאי לנצל את
המדג וליהנות מהזכויות הקבועות בחוק בקשר אליו .זאת ,בי א מדובר בבעלי הראשו
במדג ,אשר זכותו נרשמה בפנקס ,ובי א מדובר באד אליו עברה הבעלות כדי ,אשר
נרש כבעל המדג בפנקס בעקבות העברה זו.
 – "Â¯˜ÂÏ ÌÎÒ‰" ‰¯„‚‰Ïהסכ לוקרנו מכונ רשימת סיווגי בינלאומית של סוגי
ותתיסוגי של מוצרי ,לגביה נרשמי מדגמי .מדינת ישראל טר החילה סיווג זה על
דיני המדגמי שלה ,א מדינות רבות בעול כבר עשו כ .לפי החוק המוצע ,רשימת
הסיווגי תיקבע בתקנות ,כפי שנעשה כיו ,א תהא תואמת לזו שקובע הסכ לוקרנו.
הדבר יתרו לאחידות בינלאומית בי דיני המדגמי הישראליי לבי דיני המדגמי של
מדינות אחרות ,וכ יקל על מבקשי מדגמי ישראליי בקשר לרישו מדגמיה בחו"ל ועל
מבקשי זרי – לרשמ בישראל.
 – "Ì‚„Ó" ‰¯„‚‰Ïהגדרת "מדג" שבפקודה הוחלפה בהגדרה חדשה המשקפת ,בי
היתר ,את ההתפתחויות הטכנולוגיות שחלו בשני שחלפו מאז נחקקה הפקודה .ההגדרה
דומה לזו המצויה בחקיקה האירופאית ,ומבהירה כי מדג הוא מראה כללי של מוצר )ר'
הגדרה להל( או של חלק ממנו ,הנובע ממאפיי חזותי שלו .הגדרתו של המאפיי החזותי
פתוחה ומונה דוגמאות למאפייני חזותיי אשר עשויי ,בשילוב ע מוצר כמכלול להוות
מדג הכשיר להגנה .יודגש ,כי מדג אינו קיי כמאפיי חזותי בפני עצמו ,אלא רק ביחס
למוצר או בשילוב עמו ,כמכלול .בנוס ,יתכ כי מאפיי חזותי יחיד בשילוב ע מוצר לא
יהא די בו על מנת להוות מדג .כ למשל ,צבע אינו יכול להוות מדג בפני עצמו ,אלא
בשילוב ע מאפייני חזותיי אחרי ,וכ ע מוצר ,אשר יעניקו לו חידוש ואופי ייחודי,
כפי שיפורט בהמש .יצוי כי תנאי אלה ,כתנאי הכשירות האחרי ,חלי ה על בחינת
כשירותו של מדג לרישו ,וה על בחינת כשירותו של מדג להגנה כמדג לא רשו.
הגדרה זו מחליפה את ההגדרה המצויה בסעי  2לפקודה.
 – "ÌÂ˘¯ Ì‚„Ó" ‰¯„‚‰Ïהגדרה חדשה אשר מבהירה כי מדג רשו הוא מדג
הרשו בפנקס .חשיבותה של ההגדרה נעוצה באבחנה המוצעת בהצעת חוק זו בי מדג
רשו לבי מדג לא רשו ,הנבדלי זה מזה ,בי היתר ,בתקופת ההגנה ובהיק ההגנה .כ,
תקופת ההגנה לגבי מדג רשו תסתיי  15שני ממועד הגשת הבקשה לרישומו לכל
המאוחר ,ואילו תקופת ההגנה על מדג לא רשו תהא  3שני מהמועד בו המוצר בו בוטא
המדג פורס ,נמכר או הופ לראשונה בציבור בישראל ,המוקד מביניה .ההבדל העיקרי
בי מדג רשו לבי מדג לא רשו בקשר להיק ההגנה ,הוא בכ שבעל מדג לא רשו

221

תזכיר חוק המדגמי ,התשע"ג–2013

שערי משפט ז תשע"ד

מוג כנגד העתקה של המדג לצור שימוש מסחרי ,בעוד שלגבי מדג רשו אי דרישה
של העתקה ,והגנה עומדת לבעל המדג ג א מדובר בעיצוב עצמאי של אותו מדג ,וזאת
בשל אופייה המונופוליסטי של הזכות .יש לציי ,כי בעל מדג לא רשו יוכל לרשמו,
בתנאי הקבועי בחוק ,ובכ לעבור למסלול המדג הרשו.
 – "„Â‚È‡‰ ˙È„Ó" ‰¯„‚‰Ïהגדרה חדשה ,המבהירה מיה המדינות החברות לעניי
חוק זה .ההגדרה קיימת ג בחוק הפטנטי ,התשכ"ז–) 1967להל – "חוק הפטנטי"(.
 – "‰¯·Á ‰È„Ó" ‰¯„‚‰Ïההגדרה חוזרת על ההגדרה בסעי  2לפקודה בשינויי נוסח;
הגדרה דומה קיימת ג בחוק הפטנטי.
 – "¯ˆÂÓ" ‰¯„‚‰Ïהגדרת "חפ" בסעי  2שבפקודה הוחלפה בהגדרה חדשה הדומה
לזו המצויה בחקיקה האירופאית והמשקפת ,בי היתר ,את ההתפתחויות הטכנולוגיות שחלו
בשני שחלפו מאז נחקקה הפקודה .בי השינויי המרכזיי לעניי זה הוא החלפת המונח
עצמו" :מוצר" ,בניגוד ל"חפ" ,אינו חייב להיות מוחשי .הדבר מתחדד לאור רשימת
הדוגמאות הפתוחה המובאות בהגדרה זו ,המכילה גופני דפוס ,אשר כשירות להגנה
כמדג הייתה שנויה במחלוקת פסיקתית 25,וכ סימני גראפיי .בנוס ,מבהירה ההגדרה
כי "מערכת" )ר' הגדרה בהמש( ג היא מוצר .ההגדרה ממעטת תוכנת מחשב ,מאחר
שהאחרונה היא יצירה ספרותית המוגנת לפי חוק זכות יוצרי ,התשס"ח–) 262007להל –
חוק זכות יוצרי( .בנוס ,המונח "מוצר" ,בניגוד למונח "חפ" ,מדגיש את היותו של
המדג שילוב של חפ ושל מאפייני חזותיי )"עיצוב"( כמכלול .ויודגש ,הגנת מדג
ניתנת למאפייני החזותיי המשולבי במוצר ,ואמת המידה לבחינתו של המדג היא
הרוש הכללי ששילוב זה יוצר .דיני המדגמי אינ מתייחסי כלל למאפייני החזותיי
)ה"עיצוב"( במנותק מה"חפ" או ה"מוצר" הנושאי אותו.
 – "·Î¯ÂÓ ¯ˆÂÓ" ‰¯„‚‰Ïהגדרת "מוצר" מתייחסת ג לרכיבי של מוצר מורכב.
הגדרה זו מטרתה להבהיר מהו אותו "מוצר מורכב" ,ולפיה מוצר מורכב הוא מוצר המכיל
לפחות שני רכיבי נפרדי ,המאפשרי פירוק והרכבה מחדש של המוצר.
 – "·ˆÚÓ" ‰¯„‚‰Ïהגדרה חדשה ,שמטרתה להבהיר כי מעצב המדג הוא האד שיצר
אותו .יודגש ,כי המעצב אינו בהכרח בעל המדג .כ מובהר ,כי א היו כמה שותפי
ליצירת המדג ,ייחשבו כול יחד כמעצב .יצוי כי מעצב יהא רשאי לבקש כי שמו יצוי
במרש ,אול לא יהא זכאי לזכויות כלשה במדג בשל ציו שמו במרש בלבד )ר'
בסעיפי .(22–21
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 – "˙Î¯ÚÓ" ˙¯„‚‰Ïמוצע להבהיר כי ג מערכת היא "מוצר" ,וניתנת לרישו ככזו.
מערכת היא שני מוצרי ויותר מאותו סוג ,אשר אופיי הכללי ומאפייניה החזותיי דומי
ואשר באופ רגיל מוצעי למכירה יחד או מיועדי לשימוש יחד .דוגמאות לכ ה מערכת
כלי תה או אוכל; מערכת כלי שחמט וכו' ,אשר המוצרי הכלולי בה נושאי מאפייני
חזותיי משותפי .אלה ייחשבו כול יחד כ"מוצר" אחד הנית לרישו ככזה .יש לציי ,כי
רישו של כמה פריטי כאמור כ"מערכת" לא ייגרע מהאפשרות לרשו כל אחד מה
בנפרד כמדג בפני עצמו ,ובלבד שהוא עומד בתנאי החוק .זוהי הגדרה שלא הייתה קיימת
קוד לכ בחקיקה הראשית.
 – "Ú„ÂÈÓ‰ ˘Ó˙˘Ó‰" ˙¯„‚‰Ïמבח האופי הייחודי של מדג ,שהוא תנאי הכרחי
לכשירותו לרישו או להגנתו כמדג לא רשו ,מבוסס על מבח המשתמש המיודע .ג
הסעיפי הקובעי את היק זכותו של בעל מדג רשו ובעל מדג לא רשו מבוססי,
בחלק ,על מבח זה .המשתמש המיודע הוא אד העשוי להתעניי במוצר לו יוחד המדג,
או במוצרי מאותו סוג ,לש שימוש בה .כלומר ,המשתמש המיודע הוא אד מ השורה
המעוניי במוצר לש שימוש בו – הוא אינו מומחה ,אינו טכנאי ואינו מעצב של המוצר לו
יוחד המדג או של מוצרי מאותו סוג ,א ג אינו שווהנפש למוצר כאמור או בור לגביו
– אד מ השורה שאי לו כל עניי במוצר ,אינו עונה על הגדרת "המשתמש המיודע".
השימוש אותו מבקש המשתמש המיודע לעשות במדג הוא שימוש רגיל .מדובר במבח
אובייקטיבי ,אשר מתייחס לרוש הכללי שיוצר המדג על אד העונה לתנאי המפורטי.
זוהי הגדרה חדשה27.
 – "Ò˜Ù" ‰¯„‚‰Ïלעניי מהותו של פנקס המדגמי ,ר' סעי  53להצעת החוק ודברי
ההסבר לו .יש לציי כי לרישו בפנקס חשיבות רבה ,וזאת על א שהצעת החוק מכירה ג
במדגמי לא רשומי .כ ,בי היתר קובע החוק חזקה לפיה הרשו בפנקס הוא בעל המדג
)בסעי )40א(( ,וכ חזקה לפיה א היה המדג רשו ,אזי ידע המפר כי קיימות בו זכויות
)סעי )80ב(( .יש לציי עוד ,לעניי זה ,כי רישו המדג א מקנה תקופת הגנה והיק הגנה
נרחבי יותר בהשוואה למדג לא רשו )ר' דברי ההסבר לסעיפי  24ו .(66ע זאת,
ההודעות המתפרסמות בפנקס משמעות דקלרטיבית בלבד ,כלומר ,הפרסו אינו מכונ את
הזכות .הזכות משתכללת ע עשיית הפעולה הנדרשת )אלא א נאמר אחרת בחוק זה(,
והפרסו מטרתו להצהיר על אודות זכות זו ,שהשתכללה ,כלפי כולי עלמא.
 – "¯˘‰" ˙¯„‚‰Ïמוצע לקבוע כי שר המשפטי הוא "השר" לעניי חוק זה ,ור' ג
דברי ההסבר לסעי .83

27

לעניי המבחני שהתפתחו בפסיקה ,ר' לדוגמה את "מבח העי " בע"א Ï‡ÓÂ¯ÙÈÓ 7125/98
˙ Ó"Ú· ˙ÂÈ˘Ú˙ ÏÈÏ˜ ' ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÂÈ˘Úפ"ד נז ).(2003) 702 (3
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פרק ב' :כשירות למדג
לסעי קט )א( – מוצע כי מבחני הכשירות להגנה כמדג יהיו היותו
2 ÛÈÚÒ
של המדג חדש ובעל אופי ייחודי .מבחני אלה יחולו ה בנוגע לבחינת כשירותה של
בקשה לרישו מדג וה בנוגע לבחינת כשירותו של מדג לא רשו להגנה .מהות של
המבחני לעניי היותו של המדג חדש ולעניי האופי הייחודי קבועה בסעיפי  4ו6
להצעת החוק ,בהתאמה .יצוי ,כי דרישת החידוש ודרישת האופי הייחודי ה דרישות
מצטברות .מבחני כשירות אלה שוני ממבחני הכשירות הקבועי בסעי  (1)30לפקודה,
וה חידוש או מקוריות .בנוס ,מוצע לקבוע כי מדג שיש בו משו איחוקיות או פגיעה
בתקנת הציבור לא יהיה כשיר לרישו .פגיעה בתקנת הציבור עשויה להתקיי ,לש
הדוגמה ,כאשר מתבקשי רישו או הגנה על מדג המבוטא במכשירי עינויי ,המכיל
סמלי גזעניי ,העושה שימוש פוגעני בסמלי דתיי וכו' .מכוח הוראות פרק ז' ,לא יהיה
מדג כאמור כשיר להגנה ג כמדג לא רשו .הוראה זו מצויה ,בנוסח שונה ,בסעי (3)30
לפקודה.
לסעי קט )ב( – מדג מג על מראהו של מוצר המתבטא במאפייניו החזותיי .לכ,
מוצע לקבוע כי מדג המבוטא במוצר שהוא רכיב של מוצר מורכב יהיה מוג רק ככל
שהוא נותר נראה לעי בשימוש רגיל במוצר ,היינו ,שימוש שאינו למטרות תחזוקה ,מת
שירות או תיקוני .דרישה נוספת היא ,שהחלקי שנותרו גלויי לעי ימלאו בעצמ את
תנאי סעי קט )א( ,כלומר ,ה חדשי ובעלי אופי ייחודי ואי בה משו איחוקיות או
פגיעה בתקנת הציבור.
לסעי קט )ג( – מוצע כי הרישו בפנקס ייעשה לפי תתיסוגי ,כפי שנהוג כיו.
הסוגי ותתי הסוגי יפורטו בתקנות ויתאמו את סיווג הסכ לוקרנו )ר' סעי  ,((1)83בו
משתמשות מדינות רבות בעול .סיווגו של מדג לגביו הוגשה בקשת רישו ייקבע בהתא
לשימוש הרגיל במדג ,ותו התחשבות בתתהסוג לגביו ביקש מגיש הבקשה לרשו את
המדג .יש לציי ,כי קיימת חשיבות רבה לסיווג ,מאחר שהוא הקובע את היק ההגנה
והמונופול מה ייהנה בעל המדג )ר' סעי  .(24ג לעניי היק ההגנה על מדגמי שאינ
רשומי יבוא הסיווג האמור לידי ביטוי )ר' סעי .(66
מוצע כי בעל מדג לפי הוראות פרק ה' ,הוא שיהא זכאי להגיש בקשה
3 ÛÈÚÒ
לרישו המדג בישראל .הגשת הבקשה עלידי מי שאינו זכאי לכ לפי סעי זה א מהווה
אחת מהעילות לבקשת ביטול המדג לפי סעי )34א() .(2בנוס מוצע לקבוע כי אד
שהגיש בקשה לרישו ,יירש המדג על שמו.
תכלית העיקרית של דיני המדגמי היא עידוד עיצוב של מדגמי
4 ÛÈÚÒ
חדשי .סעי זה מביא לידי ביטוי תכלית זו .מוצע לקבוע ,כי מדג הוא חדש א טר
המועד הקובע לא נתפרס בפומבי ,בי בישראל ובי מחוצה לה ,מדג זהה לו או מדג
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הנבדל ממנו רק בפרטי שאינ מהותיי .הוראה זו משנה את המצב הקיי לעניי בחינת
המדג ,אשר נעשית כיו לגבי מדגמי שפורסמו בישראל בלבד .אול ,יש לציי כי כבר
כיו ,מכוח חוזר רש מ.נ ,69 .מדג אינו חדש א פורס קוד למועד הקובע באינטרנט,
בתנאי מסוימי ,ולעניי זה פרסו באינטרנט כמוהו כפרסו בישראל .ההוראה המוצעת
מבהירה כי לפי החוק החדש ,בחינת החידוש תהיה עולמית.
סעי  8מונה חריגי ל"פרסו בפומבי" של המדג ,אול מוצע להבהיר כבר בסעי
זה ,כי מדג שנחש עלידי המעצב ,עלידי מי מטעמו של המעצב ,או עלידי מי
שהועברה לו הבעלות במדג כדי ,בתנאי סודיות ,לא ייחשב כמדג שפורס בפומבי .זאת,
משו שאי הצדקה לראות חשיפה בתנאי סודיות כחשיפה שמשמעה "פרסו בפומבי" של
המדג .הוראה זו מטרתה ,בי השאר ,לאפשר לבעל המדג לנהל משא ומת להענקת
זכויות במדג וא לפתוח בייצור שלו.
הקביעה בסעי היא פרי איזו שתכליתו עידוד עיצוב של מדגמי חדשי .מדג שאינו
חדש ,למעשה אינו ממלא תכלית זו ,ולכ אי הצדקה להעניק לבעליו מונופול ועלידי כ
לגרוע מנחלת הכלל ,בה מצוי מדג שאינו חדש.
סעי חדש שתכליתו להבטיח כי החוק ישיג את מטרתו ,והיא עידוד
5 ÛÈÚÒ
עיצוב של מדגמי חדשי .מוצע להבהיר ,כי מאפייני חזותיי של מדג ,הנקבעי א
ורק עלידי תפקודו הטכני ,לא יהיו כשירי להגנה כמדג .זאת ,מכיוו שדיני המדגמי
מטרת לתמר פיתוח של עיצובי חדשי ,ולא להג על מאפייני תפקודיי או טכניי,
המוסדרי באמצעות דיני הפטנטי )ר' בהמש( .רציונל זה אינו מתקיי במדג שעיצובו
מוכתב כל כולו עלידי התפקוד הטכני שלו ,משו שהמאפייני החזותיי שלו ה פרי
הכרח בלבד ,ולכ מוצע שלא להכיר בכשירותו לרישו כמדג .בנוס לכ ,הגנה על
מאפייני חזותיי הנקבעי א ורק עלידי התפקוד הטכני של המוצר ,עלולה לגרוע
מיכולת של מעצבי אחרי בתחו בו מצוי המדג לעצב מדגמי חדשי אשר למוצרי
בה ה מבוטאי תפקוד טכני זהה .יש לציי ,כי בעניי זה קיי ממשק בי דיני המדגמי
לבי דיני הפטנטי ,שמטרת להג ,בי השאר ,על פיתוח טכנולוגיות טכניות .על כ ,יתכ
שמאפייניו החזותיי של המוצר לא יוגנו כמדג ,אול המוצר ימלא את תנאי חוק
הפטנטי ולפיכ יהא אמצאה כשירה לרישו כפטנט )סעי קט ) .((1עוד מוצע להבהיר,
כי ג מאפייניו החזותיי של מוצר שיש לייצרו בדיוק בצורתו ובמידתו ,כ שיאפשר למוצר
בו מבוטא המדג או שעליו הוא מיוש להתחבר ,להשתלב או לכלול מוצר אחר ,עלמנת
שאחד מהמוצרי ימלא את ייעודו ,לא יהא כשיר להגנה ,וזאת מהסיבות שפורטו לעיל.
יובהר ,כי מוצרי שמטרת לאפשר חיבור ,הרכבה או החלפה בינ לבי עצמ ,דוגמת
קוביות משחק לילדי ,אינ מוצרי שיש לייצר בדיוק בצורת ובמידת ,ולכ ה יהיו
כשירי להגנה א ה ממלאי את שאר תנאי הכשירות הקבועי בחוק )סעי קט ).((2
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לסעי קט )א( – אופי ייחודי הוא תנאי הכשירות המהותי השני שעל
6 ÛÈÚÒ
מדג לעמוד בו עלמנת לזכות להגנה – בי כמדג רשו ובי כמדג לא רשו .מטרתו
של סעי זה להבהיר כי יש לבחו את המדג ביחס ל"מאגר המדגמי" הקיי בכל הסוגי
)וזאת בשונה מהיק זכותו של בעל המדג ,המתפרש רק על מוצרי מאותו סוג ,ור' לעניי
זה דברי ההסבר לסעי  .(24יש להדגיש ,כי הרוש הכללי מתייחס למדג כולו – המורכב
מהמוצר וממאפייניו החזותיי )עיצובו( ג יחד ,כמכלול ,ואי להפריד את האחד מהשני.
למועד בו פורס המדג בפומבי חשיבות לסעי זה ,משו שהאופי הייחודי של מדג
ייפגע רק עלידי מדג שפורס לציבור טר המועד הקובע.
לסעי קט )ב( – סעי קט זה מטרתו להבהיר ,כי בתחו שבו קשת העיצובי
האפשרית מצומצמת ,יתכ שא מדגמי שההבדלי ביניה לבי מדגמי הקיימי
ב"מאגר המדגמי" הקיי ה קטני ,ייחשבו כמדגמי בעלי אופי ייחודי ,והכל בהתחשב
באופי התחו בו מצוי המוצר שבו בוטא המדג .זאת ,בשל האינטרס הציבורי שבתמרו
חדשנות ג בתחומי יחסית "צפופי" מבחינה עיצובית .דוגמא לתחו כזה הוא תחו
היהלומי ,שבו קשת העיצובי האפשרית מצומצמת יחסית ,והדבר יילקח בחשבו לעניי
רישו מדג על מאפייניו החזותיי של יהלו ,במידה שהוא עונה על יתר תנאי הכשירות
שבחוק.
הוראה זו מטרתה להבהיר כי אד שהגיש בקשה לרישו מדג ,או
7 ÛÈÚÒ
בעלי של מדג רשו )"המדג העיקרי"( ,רשאי להגיש בקשה לרישומו של אותו מדג ג
בסוגי אחרי )"מדג מוס"( ,ולעניי זה אי במדג העיקרי או בפרסומו של המדג
העיקרי כדי לגרוע מכשירותו לרישו של המדג המוס בשל היעדר חידוש או אופי ייחודי
של המדג המוס המבוקש ביחס למדג העיקרי בלבד .יש לציי ,כי ההוראה איננה
מתייחסת למדגמי אחרי ,ולכ א ישנ בנמצא מדגמי השוללי את כשירותו של
המדג המוס משו שהוא אינו חדש או אינו בעל אופי ייחודי ביחס אליה ,הרי שהוא לא
יהיה כשיר לרישו .ע זאת ,תקופת תוקפו של מדג מוס לא תעלה על תקופת תוקפו של
המדג העיקרי ,וזאת עלמנת לבטא את הקשר שבי המדג המוס למדג העיקרי ,וכ
עלמנת שלא לאפשר הארכה מלאכותית של תקופת תוקפו של המדג העיקרי בלי הצדקה.
הוראה זו ,של רישו מדגמי מוספי קיימת בסעי  31לפקודה ,בשינויי נוסח.
מוצע לקבוע סוגי של פרסומי שלא ייפגעו בזכותו של בעל המדג
8 ÛÈÚÒ
לבקש את רישומו של המדג .מוצע לקבוע ,בסעי קט )" (1תקופת חסד" של  12חודשי
בה יוכל בעל המדג לבדוק את השוק ,לגייס מימו לייצור המדג ,וכו' .יש להדגיש ,כי
סעי קט זה יחול מקו בו מקור הפרסו או המידע בעקבותיו נעשה הפרסו היה בעל
המדג ,מי מטעמו ,או מי שהועברה לו הבעלות כדי ,וזאת מכיוו שא המדג שנחש
הוא פרי יצירה עצמאית ונפרדת מזה שלגביו מתבקשת ההגנה ,הרי שמדובר בפרסו שראוי
כי ישלול את החידוש שבמדג ,אשר אינו חדש ביחס ל"מאגר המדגמי" הקיי .סעי זה
כולל בתוכו הצגה בתערוכה כאמור סעי  11לאמנת פריס ,אשר הוראותיה מחייבות את
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מדינת ישראל כצד לאמנה .כ מוצע לקבוע ,בסעי קט ) ,(2כי פרסו שנעשה שלא כדי
עלידי אד אחר ,שאינו המעצב ,מי מטעמו או מי שהועברה לו הבעלות במדג לא יפגע
בזכות לרישו המדג בתנאי מסוימי .זאת ,ראשית משו שלא ראוי כי בעל המדג
ייפגע כתוצאה מפרסו שלא כדי של מדגמו ,וזאת כל עוד עמד על זכותו והגיש את בקשתו
תו פרק זמ סביר של  60יו מיו שנודע לו על אודות הפרסו; ושנית ,על מנת לייש את
העיקרו לפיו "אי חוטא נשכר" – לא ראוי כי מדג יפורס שלא כדי ועקב כ יימנעו
הרישו וההגנה מבעליו המקוריי ואילו מי שפרס אותו שלא כדי יוכל להמשי לנצלו
ולהפיק ממנו רווחי.
הוראה שמטרתה להבהיר כי במקרה שבו הוגשו בקשות נפרדות על
9 ÛÈÚÒ
ידי שני מבקשי הזכאי לכ לרישו מדגמי זהי ,מדגמי הנבדלי זה מזה רק בפרטי
שאינ מהותיי ,או כשמדג אחד אינו בעל אופי ייחודי בהשוואה למדג השני ,בעל
הבקשה המוקדמת הוא שיהא זכאי להירש כבעל המדג .לצור הכרעה לפי סעי זה ,יש
לבחו ה את החידוש וה את האופי הייחודי ביחס לבקשות הדומות או הזהות .אול,
יודגש כי עלמנת שהמדג יהא כשיר לרישו עליו לעמוד בתנאי הכשירות הכלליי –
כלומר ,להיות חדש ובעל אופי ייחודי בהשוואה ל"מאגר המדגמי" הקיי כולו .כלל דומה
קבוע ג בסעי  9לחוק הפטנטי.
10 ÛÈÚÒ
הסעי מייש את הוראות סעי ) 4(c)(4לאמנת פריס ,בשינויי
המחויבי .קיימי מספר שינויי בהוראה זו אל מול ההוראה המקבילה שבסעי 52
לפקודה .ראשית ,על המבקש לבקש להכיר בתארי הבכורה במועד הגשת הבקשה בישראל
)סעי קט ) ,((2במקו בתו חודשיי ממועד זה לפי הפקודה .שנית ,מוצע לקבוע כי בעל
הבקשה המאוחרת יהיה זכאי ליהנות מתארי הבכורה בתנאי שהמדג המתואר בבקשתו
זהה למדג המתואר בבקשה הקודמת עליה הוא מסתמ )סעי קט ) ,((4ואי די בכ
שהבקשות דומות בעיקר כבפקודה .דרישת הזהות נוספה משו שג שינוי קל במדג עלול
להפו אותו למדג אחר ,שיש לבחו את כשירותו בפני עצמו .בנוס ,נוספה ,בסעי קט
)ב( ,הבהרה לפיה יראו בקשה שלפי אמנת פריס דינה כדי הגשת בקשה במדינה כברה,
כבקשה שהוגשה במדינה חברה .זאת ,על מנת להבהיר מעבר לכל ספק כי הוראות סעי זה
תואמות את הסעי הנדו לעיל מאמנת פריס.

פרק ג' :ההליכי לרישו מדג
סימ א' :בקשה לרישו מדג
ההוראה מבהירה כיצד יש להגיש בקשה לרישו מדג .עניי זה הוסדר
11 ÛÈÚÒ
באופ לקוני בלבד בסעי  (1)30לפקודה.
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לסעי קט )א( – הסעי מפרט אילו פרטי יש לצר לבקשה לרישו מדג .אחת
הדרישות העיקריות בסעי זה היא הגשת תיאור חזותי נאות של המדג ,בדר של צילומי
או של שרטוטי .זאת ,מכיוו שהתיאור החזותי הוא למעשה מהותו של המדג .יודגש ,כי
על התיאור החזותי להציג את המדג ,שהוא ,כאמור ,המוצר בשילוב ע העיצוב .כ יש
לפרט בבקשה מהו תתהסוג לגביו המבקש מעוניי לרשו את המדג .הרש ייקבע את
תתהסוג לגביו יירש המדג כאמור בסעי )2ג( ,בהתחשב בתת הסוג המבוקש ובשימוש
הרגיל במדג .כ מובהר ,שא הוגשה בקשה לגבי שני תתיסוגי ויותר ,יצור תיאור
חזותי נאות של המדג כאמור עבור כל אחד מתתיהסוג .זאת ,מכיוו שמדג הוא מכלול
המוצר והעיצוב ,ולכ תיאור חזותי נאות של מדג עבור תתסוג אחד אינו יכול להוות
תיאור חזותי נאות עבור תתסוג אחר.
לסעי קט )ב( – מטרת סעי קט זה היא לאפשר מעקב אחר הבעלות במדג וכ ליצור
עקביות מול סעי  ,3אשר קובע כי רק בעל מדג יכול להגיש בקשה לרישו מדג וכי
המדג יירש על שמו של מי שהגיש את הבקשה.
לסעי קט )ג( – סעי קט זה מבהיר כיצד יש להגיש בקשה לרישו מדג אשר
הבעלות בו משותפת לשני בני אד ויותר )"מדג בבעלות משותפת"( .נקבע ,כי כל אחד
מהשותפי בבעלות המשותפת רשאי להגיש בקשה לרישו המדג ,ובלבד שהודיע על כ
ליתר השותפי ,ושהדבר צוי בבקשה .זאת ,על מנת למנוע מצב בו אחד הבעלי רוש את
המדג מבלי להודיע על כ לשותפי האחרי ועל שמו בלבד .עוד מוצע ,כי כל שות יוכל
להצטר לבקשה שהוגשה כאמור.
לסעיפי קטני )ד( ו)ה( – מוצע לקבוע ,כי א התמלאו התנאי הקבועי בסעי קט
)א( ,שה תנאי טכניי בעיקר ,יפרס הרש את הבקשה באתר האינטרנט של הרשות
מיד ,בצירו התיאור החזותי שהוגש כאמור בסעי קט )א( ,ובטר בחינת הבקשה עצמה.
זאת ,על מנת להגביר את הוודאות בקרב הציבור ולאפשר לו לכלכל את צעדיו בכל הנוגע
לפיתוח ולניצול מדגמי .למותר לציי ,כי פרסו זה לא יפגע בזכויותיו של מגיש הבקשה
לפי סעיפי  4ו .6במקביל לכ מוצע לקבוע ,בסעי קט )ה( ,כי המבקש יהא רשאי ,יחד
ע הגשת בקשתו לרישו מדג ,לבקש מהרש לדחות את הפרסו המיידי האמור בסעי
קט )ד( ,לתקופה שלא תעלה על שישה חודשי מיו הגשת הבקשה ,וכי הרש ידחה את
פרסו הבקשה למש התקופה שצוינה בבקשת הדחיה .זאת ,על מנת להעניק למבקש
המעוניי בכ שהות לפיתוח אסטרטגיה עסקית למכירת המוצר ,להשלמת פיתוחו ותכנונו,
וכו'.
בכ ,מוצע להחלי את ההסדר הקבוע בסעי  (1)35לפקודה אשר לפיו המדג לא יהיה
פתוח לעיו הציבור למש שנתיי לפחות מיו רישומו.
הוראה אשר קובעת מהו המועד שייחשב למועד בו הוגשה בקשה
12 ÛÈÚÒ
לרישו מדג כדי .למועד הגשת הבקשה חשיבות רבה ,לרבות לעניי סעיפי  6 ,4ו.9
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מוצע להבהיר כי תארי הגשת הבקשה לרישו המדג יהיה המועד שבו הוגשה לראשונה
לרשות .ע זאת ,מוצע לקבוע כי א לא כללה הבקשה תיאור חזותי נאות ,א לא צוי ש
המבקש או א לא שולמה האגרה עבור הגשת הבקשה ,יהא תארי הגשת הבקשה לרישו
המועד בו התמלאו דרישות אלה .א כללה הבקשה יותר ממדג אחד ,תידחה הבקשה רק
לגבי המדגמי בה לא התקיימו התנאי האמורי.
הסדר דומה קבוע בסעי  15לחוק הפטנטי.
סימ ב' :בחינת הבקשה
מובהר כי לאחר הגשת הבקשה ,הרש יבח הא המדג הכלול בה
13 ÛÈÚÒ
כשיר לרישו .יש לציי ,כי הרש אוצל סמכות זו לבוחני הרשות ,שה אנשי המקצוע
הבוחני באופ רגיל כשירות של מדגמי לרישו .זאת ,מכוח סעי )46א( לחוק זה.
הוראה חדשה זו ,הנוגעת לסדר הבחינה ,מקנה לרש סמכות להורות,
14 ÛÈÚÒ
במקרה בו מצא כי המדג עלול שלא להיות כשיר בשל קיומה של בקשה שקדמה לה
במועד ההגשה ,על דחיית בחינת הבקשה המאוחרת עד לרישומה או לפקיעתה של הבקשה
הראשונה ,לפי העניי .הוראה זו משלימה את ההוראה הקבועה בסעי  9המוצע.
 16–15 ÌÈÙÈÚÒהוראות הקובעות כי א ראה הרש שהמדג אינו כשיר לרישו ,או
שאינו ממלא אחר הוראות פרק א' לחוק ,יודיע למבקש מה הטעמי לאיכשירות המדג,
או מה הליקויי בבקשה .א לא סילק המבקש את הטעמי לאיכשירות המדג או לא
תיק את הליקויי כאמור ,ידחה הרש את הבקשה .הוראות דומות קיימות ג בחוק
הפטנטי )סעיפי .(21–20
הוראה חדשה אשר מאפשרת למבקש לתק את בקשתו טר רישו
17 ÛÈÚÒ
המדג .זאת ,בי בעקבות הודעה של הרש לפי סעי  ,15ובי מיוזמתו ,וכל עוד אי
בתיקו כדי לשנות את המדג באופ מהותי .א עמד התיקו בתנאי אלה ,יראו את
הבקשה המתוקנת כאילו הוגשה ביו הגשת הבקשה המקורית לרישו .הוראה זו משמעה,
למעשה ,כי במקרי בה יש בתיקו כדי לשנות את המדג באופ מהותי ,הרי שמדובר
במדג חדש ועל המבקש להגיש בקשה חדשה ,על כל הנובע מכ .עוד מוצע לקבוע,
בסעי קט )ב( ,כי א מדובר במדג בבעלות משותפת ,רשאי כל אחד מהשותפי להגיש
בקשה לתיקו המדג .זאת ,מהטע שיש בתיקו כאמור כדי לקד את הלי הבחינה ועל כ
יכול ג אחד השותפי להגיש בקשה לתיקו ,ואי הכרח בהסכמת כול .ע זאת ,מוצע
לקבוע כי על שות המגיש בקשה לתיקו בקשת המדג להודיע על כ לשאר השותפי,
בדומה לחובתו של שות אשר ביקש לרשו את המדג להודיע על כ לשותפי לפי סעי
)11ג( .בנוס ,מוצע לקבוע בסעי קט )ג( כי אד שהועברו אליו זכויות בבקשת מדג,
רשאי לבקש מהרש לתק את הבקשה כ שתשק זאת .א הוכחה העברת הזכויות להנחת
דעתו של הרש ,תירש היא.
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הוראה חדשה ,ובה מוצע לקבוע כי עד לרישו המדג ,רשאי המבקש
18 ÛÈÚÒ
לחזור בו מבקשתו לרישו .עוד מוצע לקבוע ,כי אי לחזור מבקשת מדג בבעלות
משותפת אלא בהסכמת כל מבקשי הרישו ,וזאת בשונה מהדי לעניי הגשת בקשת תיקו
לפי סעי  ,17אותה רשאי להגיש כל אחד מ השותפי בבעלות ובלבד שהודיע על כ
לשאר השותפי .זאת ,מכיוו שחזרה מ הבקשה מסיימת את הלי הבחינה וא עלולה
לפגוע באפשרות רישו המדג במידה שאחד או יותר מהשותפי האחרי עוד מעונייני
ברישומו.
סימ ג' – רישו המדג
הוראה חדשה ,אשר מבהירה כי במקרה בו נוכח הרש כי המדג נשוא
19 ÛÈÚÒ
הבקשה כשיר לרישו ,הוא ירשו את המדג ,יפרס את דבר הרישו ,את תיאורו החזותי
של המדג ואת שמו של בעל המדג באינטרנט ,וכ יעביר למבקש תעודה בדבר רישו
המדג .יודגש ,כי רישו המדג מעיד על כ שלפי בחינת הבקשה בידי הבוח ,נמצא כי
המדג כשיר לרישו .הבחינה עלפי דיני המדגמי מוגבלת מעצ טבעה ,ולו בשל קיומ
של מדגמי לא רשומי ה בישראל וה מחוצה לה ,לגביה לא נית לערו חיפוש יעיל.
על כ ,רישומו של המדג אינו מהווה ,ולא יכול להוות ,ערובה מוחלטת לכ שהמדג אכ
כשיר להגנה.
 20 ÛÈÚÒמוצע להבהיר כי רישו המדג אינו מקנה רשות לנצלו בדר שיש בה משו
הפרת זכויות קיימות על פי די .מוצע להחיל הוראה זו ג על מדג לא רשו )ר' סעי 68
לחוק המוצע( .כ למשל ,אד שרש מדג תו הפרת זכות יוצרי של אחר ,לא יישמע
בטענה לפיה הוא רשאי לנצלו ,או לפיה הוא אינו חשו לתביעה לפי דיני זכות יוצרי ולצו
מניעה רק משו שמדגמו נרש .יש לציי ,כי רישומו של מדג או הגנה על מדג לא רשו
שהוא יצירה אשר בוטאה במוצר ,אינ מפקיעי את הגנת זכות היוצרי ביצירה מכל וכל.
במקרה זה ,ע פקיעת תוקפו של המדג הרשו או הלא רשו ,לא תהא עוד לבעל המדג
עילת תביעה בקשר למדג עצמו בלבד ,היינו ,בקשר למוצר בשילוב ע היצירה ,וזאת ה
לפי חוק המדגמי וה לפי חוק זכות יוצרי .זכות היוצרי ביצירה עצמה שרירה וקיימת,
א הזכות ביצירה כפי שבוטאה במדג – פקעה .לעניי זה ר' ג דברי ההסבר לסעי .85
הוראה חדשה ,שמטרתה לקבוע כי מעצב של מדג יוכל לדרוש את ציו
21 ÛÈÚÒ
שמו בפנקס ובתעודת המדג ככזה ,וכי הרש יציי את שמו לפי בקשתו ,יפרס על כ
הודעה באינטרנט וכ יודיע לבעל המדג הרשו על כ ,א אי מדובר באותו אד
)סעיפי קטני )א( ו)ב(( .בעל המדג יהא רשאי לבקש לבטל את ציו שמו של המעצב,
לפי סעי ) 22ר' להל(.
יש להבחי בי הסדר זה לבי הזכות המוסרית ,הקבועה בסעיפי  46–45לחוק זכות
יוצרי .הזכות המוסרית מתחייבת מתוק אמנות בינלאומיות עליה חתומה מדינת ישראל,
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שביניה אמנת בר ,והיא מורכבת מהזכות לאבהות )זכות היוצר ששמו ייקרא על יצירתו(
ומהזכות לשלמות היצירה )הזכות כי לא יוטל פג ביצירה ,לא ייעשה בה סילו וכו' א יש
בה כדי לפגוע בכבודו או בשמו של היוצר( .בחוק זה אי מקבילה לזכות המוסרית כאמור,
אלא ניתנה למעצב המדג האפשרות להירש ככזה בפנקס בלבד .רישו זה הוא דקלרטיבי
– למעצב אי זכויות אחרות במדג מתוק היותו המעצב בלבד או מתוק רישומו ככזה,
ואי כל חובה לציי את שמו עלגבי המדג .ר' לעניי זה ג דברי ההסבר לסעי .23
הוראה דומה מצויה בחוק הפטנטי )סעי .(40
מוצע לקבוע כי בעל מדג וכ מי שטוע כי הוא ,למעשה ,מעצב
22 ÛÈÚÒ
המדג ,יהיו רשאי להגיש בקשה לביטול ציו שמו של המעצב בתו שלושה חודשי
ממועד פרסו ההודעה על ציו שמו של המעצב )סעי קט )א(( .הרש יכריע בבקשת
הביטול לאחר ששמע את טענותיה של הצדדי )ר' בסעי )49א(( ,יודיע לה על הכרעתו
וא התקבלה בקשת הביטול ,יתק את הרישו בפנקס )סעי קט )ב((.
יש לציי ,כי ברירת המחדל לפי סעיפי  22–21היא ציו שמו של המעצב בפנקס לפי
בקשתו ,והענקת הזדמנות לצדדי מעונייני לבקש את ביטול ציו הש לאחר מכ ,למש
תקופה של שלושה חודשי .זאת ,בי היתר מ הטע שציו שמו של המעצב ,כשלעצמו,
אינו מקנה זכות כל שהיא במדג )ר' דברי ההסבר לסעי  (23ומשכ אינו גורע מזכותו של
בעל המדג או מזכויותיו של מעצבו האמיתי של המדג ,ג א נרש פלוני כמעצב
בטעות או שלא כדי.
מוצע להבהיר ,כי ציו שמו של אד כמעצב בפנקס אי בו ,כשלעצמו,
23 ÛÈÚÒ
כדי להקנות לו זכויות כלשה במדג .בכ ,בי השאר ,נבדל ההסדר המוצע בחוק מהזכות
המוסרית בחוק זכות יוצרי )ור' דברי ההסבר לסעי .(21

פרק ד' :מדג רשו  ,תיקונו או ביטולו
סימ א' :זכויות הנובעות ממדג רשו ותקופת ההגנה על מדג רשו
לסעי קט )א( – סעי זה מגדיר את זכותו של בעל מדג רשו
24 ÛÈÚÒ
במדג ,ואת היק המונופול שמקנה לו המדג הרשו .מוצע לקבוע את התנאי
המצטברי הבאי:
א .מדג רשו יקנה לבעליו את הזכות הבלעדית לנצל כל מדג שאינו יוצר רוש כללי
שונה על המשתמש המיודע .כלומר ,הזכות הבלעדית תתפרש ,בי השאר ,על המדג עצמו,
על מדג זהה לו ועל מדג הנבדל ממנו רק בפרטי שאינ מהותיי )כל אלה אינ יוצרי
רוש כללי שונה על הציבור המיודע(.
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ב .הזכות הבלעדית תהא תקפה ביחס למוצר מתתהסוג לגביו נרש המדג או למוצר
מאותו סוג .הדבר מדגיש את החשיבות בסיווג המדג כאמור בסעי )2ג( :הסיווג כולל
סוגי ,כאשר כל סוג מחולק ג לתתיסוגי .מדג נרש לפי תתסוג ,והיק ההגנה
שתינת לו תתפרש על גבי אותו תתסוג וכ על גבי תתיהסוגי האחרי המשויכי לסוג
הנדו.
יצוי ,כי הבחינה לגבי זכותו של בעל המדג )ומכא ג הפרתה של הזכות( נעשית
ביחס למוצרי מהסוג בו נרש המדג )או היה נרש ,א מדובר במדג לא רשו( בלבד.
זאת ,בעוד שכשירות המדג לרישו או להגנה נבחנת ביחס ל"מאגר המדגמי" הקיי,
מכל הסוגי .במוב זה ,הבחינה לגבי היק זכותו של בעל המדג והפרתה ,היא צרה יותר
מהבחינה בנוגע לכשירות המדג .זאת ,מכיוו שהבחינה בכל אחד מהמקרי משרתת
תכליות שונות :תמצית הבחינה לצור רישו היא בחידוש שבמדג ובאופי הייחודי שלו,
וזאת במגמה לעודד עיצוב של מדגמי חדשי ,ועל כ אי הצדקה בבחינת הרוש הכללי
רק ביחס לסוג בו יירש המדג בסופו של דבר .הבחינה לגבי היק הזכות והפרתה מטרתה
לאפשר לבעל המדג להג על המדג שלו ,המוג בזכות מונופוליסטית ,ולכ מוצדק
לקבוע כי בחינה כזו תיעשה ביחס לסוג אליו משוי תתהסוג לגביו רשו המדג.
לסעי קט )ב( – מוצע לקבוע כי "ניצול" מדג לעניי סעי קט )א( הוא ייצור,
מכירה ,הצעה למכירה או יבוא לישראל שלא לשימוש עצמי כהגדרתו סעי  129לפקודת
המכס 28,של מוצר המוגדר בסעי קט )א( ,או החזקת מוצר למטרות אלה .יש לציי ,כי
מדובר בפעולה כאמור לגבי מדג שאינו יוצר רוש כללי שונה על המשתמש המיודע,
ביחס למוצר מתתהסוג לגביו נרש המדג או למוצר מאותו סוג .העיקרו שבבסיס הגדרה
זו ,הוא שלבעל המדג זכות לשימוש מסחרי במדג .על כ ,מובהר מפורשות כי זכותו
הבלעדית של בעל המדג הרשו אינה כוללת ייבוא "לשימוש עצמי" ,כלומר – אי
במעשה זה הפרת הזכות.
הגדרת "שימוש עצמי" בסעי  129לפקודת המכס:
שימוש עצמי" – אחד מאלה:
) (1שימוש בטובי שייבא יחיד לצרכיו או לצורכי בני ביתו;
) (2נתינה במתנה של טובי שייבא יחיד ,לצרכיו או לצורכי בני ביתו של יחיד אחר;
בנוס לייבוא לשימוש עצמי ,אשר אינו נכלל בגדר זכותו הבלעדית של בעל המדג
הרשו ,מובהר כי ג יבוא לישראל של מדג ,אשר נעשה מחו לישראל ברשותו של בעל
המדג במדינה בה נעשה ,לא ייחשב כ"ניצול מדג" .מטרת הוראה זו להבהיר כי ייבוא
מקביל אינו מהווה ניצול אסור של מדג רשו לפי חוק זה ,ובלבד שבעל המדג במדינה
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בה יוצר המדג הסכי לייצורו .למעשה ,סעי זה מאמ את דוקטרינת המיצוי
הבינלאומי 29ומתיר יבוא מקביל של מדגמי אשר נעשו ברשות בעל המדג במדינת
מוצא ,לאר .יש להדגיש כי הסעי אינו מתיר ייבוא של מדגמי מפרי לאר.
לסעי קט )ג( – הסעי חוזר על הנוסח המופיע בסעי )6ב( .אול ,בעוד שהוראות
סעי )6ב( מתייחסות לקביעת האופי הייחודי לצור החלטה בעניי אופיו הייחודי של מדג
במסגרת בחינת כשירות המדג ,הרי שסעי זה עוסק בהיק זכותו של בעל מדג רשו,
וכפועל יוצא מזה בהפרת המדג הרשו .כאמור לעיל ,קביעת האופי הייחודי לעניי
כשירותו של מדג לרישו והקביעה הא התקיימה הפרה ה פעולות שבבסיס אמות מידה
שונות .אול ,מאפיי משות שיילקח בחשבו בנוגע לשתי הקביעות ,הוא צפיפותו של
התחו לו שיי המדג .כ ,בתחו צפו מאוד ,בו קיימי מדגמי רבי ואשר העיצובי
שנית להשתמש בה ה מוגבלי ,יתכ כי שוני קט מ"מאגר המדגמי" או מהמדג
שנטע כי הופר ,יהא מספיק כדי לאפשר את רישומו של המדג כחדש ובעל אופי ייחודי,
או מספיק על מנת שהמדג לא יהא מפר ,בהתאמה.
מוצע לקבוע כי תקופת תוקפו של מדג תסתיי  15שני מיו הגשת
25 ÛÈÚÒ
הבקשה לרישו ,בכפו לסימ ב' הד בתשלו אגרות .תקופת התוק ,היינו ,התקופה שבה
עומדות לבעל המדג הזכויות המנויות בסעי  ,24זהה לתקופת ההגנה המירבית לפי סעי
 33לפקודה ,אלא שלפי החוק המוצע תימנה תקופת  15השני מיו הגשת הבקשה לרישו
המדג ,ולא מיו רישומו של המדג .הדבר הגיוני ,בי היתר ,בשל פרסומו של המדג מיד
ע הגשת הבקשה כקבוע בסעי )11ד( ,פרסו היוצר ודאות בקרב הציבור .עוד יש לציי,
כי ב"זמהביניי" שבי הגשת הבקשה לרישו מדג לבי רישומו של המדג בפועל,
רשאי בעל המדג להגיש תביעת הפרה לגבי המדג כמדג לא רשו .מרגע רישומו של
המדג ,יוכל בעל המדג להגיש תביעת הפרה לגבי המדג כמדג רשו.
סימ ב :אגרות
מוצע לקבוע כי מדג רשו יהא ברתוק לכל התקופה הקבועה בסעי
26 ÛÈÚÒ
 ,25שהיא התקופה המירבית להגנתו של מדג ,א שיל בעל המדג את אגרות החידוש
שיש לשל מדי תקופה ,כפי שנקבע בתקנות .מנגנו דומה מצוי בחוק הקיי.

29

להסבר על דוקטרינת המיצוי הלאומי והבינלאומי ,ר' בג" 5379/00
 ,˙Â‡È¯·‰ ¯˘ ' Companyפד"י נה) ,447 (4בפסקאות  27ואיל לפסקדינו של השופט
אנגלרד .עוד ר' לעניי פרשנותו של הסעי המקביל בחוק זכות יוצרי :ת"א )מחוזי מרכז(
) 'Á‡Â Ó"Ú· ÌÈÚÂˆÚˆ‰ ˙ÈÈ¯ÙÓÈ‡ ' SPIN MASTER LTDפורס בדיני ועוד,
.(14.11.2012
Bristol-Myers Squibb

233

תזכיר חוק המדגמי ,התשע"ג–2013

שערי משפט ז תשע"ד

ההוראה המוצעת נדרשת לאור סעי  5bisלאמנת פריס ,המחייבת את
27 ÛÈÚÒ
מדינת ישראל .מוצע לקבוע כי אגרה שלא שולמה במועדה ,נית לשלמה בתו שישה
חודשי מהיו שהיה צרי לשלמה ,בתוספת אגרה שתיקבע עלידי השר .יש לציי ,כי
תוקפו של המדג יפקע רק ע תו תקופת הארכה הסטטוטורית בת ששת החודשי.
הוראה דומה מצויה בחוק הקיי.
הוראה חדשה ,המתייחסת למצב שבו אגרת החידוש לפי סעי  26לא
28 ÛÈÚÒ
שולמה ג לאחר חלו תקופת הארכה הסטטוטורית הנתונה לבעל מדג מכוח סעי .27
הסעי מבהיר ,כי בחלו תקופת הארכה יפקע המדג ,והרש ירשו את דבר הפקיעה
בפנקס ויפרס הודעה בעניי .הפרסו נועד ליידע את הציבור בדבר פקיעת המונופול
שהעניק המדג לבעליו ,והפיכתו של המדג לנחלת הכלל .בהתא ליתר סעיפי החוק ,ג
הפרסו לפי סעי זה הוא דקלרטיבי בלבד ,ומועד פקיעת המדג הוא בחלו תקופת
הארכה.

מוצע לקבוע ,כי בעל מדג רשו שפקע בשל אי תשלומה של אגרת
29 ÛÈÚÒ
חידוש ,יהא רשאי לבקש מהרש ,תו  6חודשי מפקיעתו של המדג לפי סעי  ,28את
החזר תוקפו של המדג .מטרתו של הסעי היא לאפשר לבעל מדג רשו שלא היה מודע
לפקיעתו ,או שמעוניי בהחזר המדג לתוקפו מסיבה אחרת ,להחזיר את תוקפו של המדג.
הגשת הבקשה תיעשה בדר ובצורה שנקבעו בתקנות ,ויחד ע תשלו האגרה שנקבעה
לעניי זה )סעי קט )א(( .יצוי ,כי מסלול זה מעניק לבעל המדג ארכה לתשלו האגרה,
שהיא נוספת על הארכה הסטטוטורית שבסעי  27ותנאיה שוני .כלומר ,בעל מדג רשו
שלא שיל את אגרת החידוש במועדה רשאי לשלמה בתו שישה חודשי לפי סעי ,27
וא עשה כ לא יפגע תוקפו של המדג ג במש הזמ שבי המועד בו היה עליו לשל את
האגרה ,לבי המועד בו שולמה האגרה בפועל .א לא עשה כ ,יפקע תוק המדג והודעה
על כ תפורס בהתא לאמור בסעי  .28במש ששת החודשי הבאי רשאי בעל המדג
לפנות לרש בבקשה להחזר תוקפו של המדג לפי סעי זה .במקרה זה ,הרש יחזיר את
תוקפו של המדג החל מהיו בו בעל המדג שיל את אגרת החידוש שלא שולמה,
ויפרס את החזר התוק באינטרנט )סעי קט )ב(( .סעי קט )ג( מבהיר ,כי תקופת ההגנה
הכוללת על מדג לא תעלה על  15שני ,ג א פקע והוחזר תוקפו .כלומר ,הזמ שבי
המועד בו היה על בעל המדג לשל את האגרה ,לבי המועד שבו שיל בעל המדג את
האגרה והמדג חזר לתוקפו ,הוא זמ "אבוד" בו המדג אינו בתוק ,ובעל המדג לא
יקבל הארכה של תוק המדג בפרק זמ דומה .יודגש ,כי ניצול של המדג בפרק זמ זה
א אינו מהווה הפרה ,מאחר שהמדג פקע ,ולכ בעל המדג לא יוכל להגיש תביעת הפרה
כנגד מי שניצל את המדג בזמ זה.
הוראה חדשה ,שמטרתה להסדיר מצב בו אד החל לנצל מדג או
30 ÛÈÚÒ
שעשה הכנות ממשיות לניצולו ,לאחר שהמדג פקע לפי סעי  ,28וטר פורס דבר חזרתו
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לתוק לפי סעי )29ב( .הסעי קובע כי אד שעשה כ זכאי להמשי ולנצל את המדג,
לצורכי עסקו בלבד ,ג לאחר שהוחזר המדג לתוקפו .ואול ,זכאות כאמור אינה ניתנת
להעברה ,להסבה או להורשה ,אלא ע העסק בו נוצל המדג .הטע שבבסיס ההסדר הוא
שע פקיעתו של המדג ,הוא עובר לנחלת הכלל ואי בו עוד זכויות ,ולכ המנצל החל
בניצול באופ חוקי .ממועד פקיעת המדג ועד למועד פרסו החזרתו לתוק של המדג,
למנצל אי כל דר לדעת כי קיימות זכויות במדג ועל כ ,ראוי להעניק לאד שהחל לנצל
את המדג בתקופה שבי פקיעת תוקפו של המדג לבי פרסו דבר חזרתו לתוק זכויות
שימוש במדג ,שיהיו מוגבלות כאמור בסעי .זאת ,ג בשל העובדה שמחדלו של בעל
המדג )אפילו היה מחדל זה מוצדק( הוא שגרר את פרסו פקיעת המדג ואת הסתמכותו
של המנצל על כ .ודוק :המועד הקובע לעניי סעי זה הוא מועד פרסו החזרה לתוק ,על
א שמהותית חזר המדג לתוקפו ע תשלו אגרת החידוש שלא שולמה.
סימ ד' :תיקו ,ביטול ומחיקת מדג רשו
על פי הפקודה ,ביטול מדג רשו בהלי בפני הרש לבקשתו של אד מעוניי ,היה
אפשרי א ורק בעילה שהמדג נתפרס קוד בישראל )סעי  36לפקודה( ,בעוד שלבית
המשפט ניתנה הסמכות לבטל רישו של מדג א קיימת סיבה שלפיה היה הרש מוסמ
לסרב לרשו את המדג )סעי  44לחוק הקיי( .זאת ,למעט סמכותו של הרש לבטל
מדג כאשר הביטול מתבקש על ידי בעל המדג בשל טעות סופר )סעי )42ב( לפקודה(.
במסגרת הסימ המוצע להל ,נערכו מספר שינויי למול החוק הקיי .כ ,מוצע
להסמי את הרש לבטל רישו של מדג א קיימת סיבה שלפיה היה מוסמ לסרב לרשו
את המדג; מוצע לקבוע הלי לביטול רישו של מדג ביוזמת בעל המדג וכ מוצע
לקבוע במפורש שדיני ההתיישנות לא יחולו על בקשות לביטול מדג.
מוצע להקנות לרש סמכות לתק את הפרטי שייקבעו בתקנות,
31 ÛÈÚÒ
הרשומי בפנקס או במסמ שהוציא הרש )סעי קט )א(( וכ לתק טעות סופר שנפלה
במדג כפי שנרש ,בפנקס או במסמ שהוציא הרש או עובד הרשות )סעי קט )ב((.
הרש רשאי לתק רק טעות סופר במדג שנרש ,או את הפרטי שייקבעו בתקנות ,משו
שתיקו מהותי במדג כמוהו כמדג חדש ,ומשכ יש להגיש לגביו בקשה אחרת לרישו
מדג .עוד מוצע ,כי א התיקו נעשה ביוזמתו של מי שאינו בעל המדג ,או מיוזמתו של
הרש ,יעניק הרש לבעל המדג הזדמנות לטעו בפניו את טענותיו .התיקו יפורס
באינטרנט )סעי קט )ג(( .יש לציי ,כי בסעי  44לחוק הקיי ,מוקנית סמכות התיקו,
בחלקה ,לבית המשפט המחוזי .יובהר כי אי בהוראה זו כדי לצמצ את סמכותו של בית
המשפט לדו בערעורי המוגשי על החלטות של הרש או כל סמכות אחרת המוקנית לו.
סעי דומה קיי בחוק הפטנטי )סעי .(70
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מטרת הסעי להבחי בי שניי :בי ביטול מדג ,שמשמעו ביטולו של
32 ÛÈÚÒ
רישו המדג ממועד הגשת הבקשה לרישו ,כאילו לא נרש כלל ,לבי מחיקת מדג,
שמשמעה ביטולו של רישו המדג ממועד הגשת הבקשה לביטולו ואיל .הבחנה זו
מאפשרת לבעל המדג לבטל את הרישו מעתה ואיל ,או מלכתחילה ,לפי בחירתו.
לסעי קט )א( – הוראה חדשה ,שמטרתה לאפשר לבעל מדג אשר
33 ÛÈÚÒ
אינו מעוניי בו עוד ,לבקש ביטול של המדג )מלכתחילה( או מחיקה שלו )ממועד הגשת
הבקשה ואיל( .הטע לכ הוא שבמקרה בו בעל המדג אינו רוצה עוד ברישומו ,אי
הצדקה לחייבו להמשי ולהחזיק במדג ,ובכ למנוע שימוש בו עלידי אחרי .הוראה
דומה מצויה ג בחוק הפטנטי )סעי )73א((.
לסעי קט )ב( – מוצע לקבוע כי בעל מדג רשו שהגיש בקשה כאמור בסעי קט
)א( ,ישלח הודעה על אודות בקשת הביטול או המחיקה לכל מי שעלול להיפגע מכ ,וכ
תפורס עלידי הרש הודעה בדבר הגשת הבקשה באינטרנט .זאת ,על מנת לאפשר לכל
אד העלול להיפגע מביטולו או ממחיקתו של המדג )כגו בעל רישיו או בעל שיעבוד
במדג ,לדוגמה( ,להגיש התנגדות כאמור בסעי קט )ג( .הטע בבסיס ההוראה המחייבת
את בעל המדג לשלוח הודעות למי שעלול להיפגע מכ ,הוא בכ שפעמי רבות בעל
המדג הוא שיודע מיה הגורמי שעלולי להיפגע כתוצאה מביטולו או ממחיקתו של
המדג.
לסעיפי קטני )ג(–)ד( – מוצע לאפשר לכל אד הרואה עצמו נפגע על ידי בקשת
מחיקה או בקשה לביטול מדג אשר הוגשה על ידי בעל מדג להתנגד לבקשת הביטול או
לבקשת המחיקה בתו שלושה חודשי ממועד פרסו הבקשה .הרש יפרס הודעה על
סיו ההלי ,וזאת ג א ההתנגדות לא התקבלה .הוראות מקבילות קיימות בחוק הפטנטי
)סעי )73ג( עד )ה((.
מוצע להקנות לכל אד את הזכות להגיש בקשה לביטול מדג ,בכל
34 ÛÈÚÒ
מועד טר פקיעת תוקפו של המדג הרשו ,וזאת מהטעמי הבאי (1) :המדג לא היה
כשיר לרישו; ) (2מי שהגיש את הבקשה לא היה בעל המדג; ) (3קיומה של בקשה
מוקדמת יותר לרישו מדג; ) (4לא היה מקו להחזיר את תוקפו של המדג .כ מוצע
להקנות לרש סמכות לבטל תיקו שביצע לפי סעי  ,31לבקשתו של כל אד )סעי קט
)ב(( .הודעה על הגשת הבקשה לביטול רישומו של מדג או לביטול התיקו תישלח לבעל
המדג ,וכ תפורס על כ הודעה באינטרנט )סעי קט )ג(( .כל אד הרואה עצמו נפגע
מהבקשה לביטול המדג ,רשאי להצטר כמשיב לבקשת הביטול בתו שלושה חודשי
ממועד פרסו ההודעה על כ )סעי קט )ד(( .הרש יכריע בבקשה ,יודיע לבעל המדג
הרשו ,למגיש הבקשה ולמשיבי לה ,ככל שישנ ,ויפרס את הכרעתו באינטרנט .אול,
לא יבוטל רישו או תיקו של מדג טר העניק הרש לבעל המדג הזדמנות לטעו
טענותיו בפניו )סעי קט )ה((.
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מוצע להבהיר ,כי על סעי זה לא יחולו דיני ההתיישנות )סעי קט )ו(( ,בדומה
להוראה שנקבעה בתיקו לחוק הפטנטי משנת תשנ"ה 30.זאת ,לאור פסק די ˘' ¯ËÎ
‡· 31ıÓומתו מטרה להבהיר כי המדג אינו הופ לחלוט כל עוד הוא עומד בתוקפו,
כלומר ,נית להגיש בקשה לביטול המדג או לביטול התיקו בכל מועד טר פקיעתו של
המדג .הוראות דומות קיימות בחוק הפטנטי )סעי 73ב(.
סעי חדש ,שמטרתו להבהיר כי ההחלטה על ביטול מדג ,מחיקת
35 ÛÈÚÒ
מדג או ביטול תיקו ,תיכנס לתוקפה בתו שישי יו ממועד ההחלטה ,משו שבתקופה
זו נית להגיש ערעור על החלטת הרש .מועד תחילת ההחלטה יהיה ביו הגשת הבקשה
לרישומו של המדג ,ביו הגשת בקשת המחיקה או ביו הבקשה לתיקו ,לפי העניי.
כלומר ,א הוחלט על ביטולו של המדג ,בי א לפי סימ זה ובי א לפי סעי  ,74תחול
ההחלטה מיו הגשת הבקשה לרישומו ,כאילו לא נרש כלל .א הוחלט על מחיקת
המדג ,תחול ההחלטה מיו הגשת בקשת המחיקה .א הוחלט על ביטול התיקו ,תחול
ההחלטה מיו הגשת הבקשה לתיקו ,כאילו לא תוק כלל )סעיפי קטני )ב( עד )ד((.
הפרסו ,ג לעניי זה ,הוא דקלרטיבי בלבד.
הוראה חדשה ,המבהירה את סדרי ההלי כאשר הוגשה לרש בקשת
36 ÛÈÚÒ
ביטול או מחיקה טר או לאחר שנפתחו הליכי הפרת מדג או ביטולו בבית המשפט.

פרק ה' :הבעלות במדג  ,העברתה ומת רישיו לשימוש במדג
סימ א' :בעלות במדג
פרק חדש ,אשר מטרתו להסדיר ולהבהיר את מצב הבעלות במדג ,דרכי העברתה ומת
רישיונות שימוש במדג .הפרק קובע ,בי השאר ,חזקות הניתנות לסתירה בקשר למיהות
הבעלי הראשו במדג וכ הוראות הקשורות לניצול ,לבעלות ולהעברת בעלות כאשר
מדובר במדג בבעלות משותפת.
הוראות דומות קיימות בסעיפי )2א(–)ג( לפקודה )תחת ההגדרה "בעל מדג חדש או
מקורי"(.
מוצע להבהיר כי המעצב הוא הבעלי הראשו במדג ,בכפו להוראות
37 ÛÈÚÒ
הפרק .זאת ,מכיוו שבאופ רגיל ,מי שיוצר את המדג באופ בלתי תלוי הוא בעל המדג.
כאשר מדובר במדג שירות או במדג מוזמ ,ברירת המחדל שונה )ר' דברי ההסבר

30
31

ס"ח תשנ"ה .413
ע"א  Ó"Ú· ıÓ·‡ ' ¯ËÎ˘ 217/86פ"ד מד) ,846 (2ר' פסק דינה של השופטת נתניהו.
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לסעיפי  .(39–38לקביעה זו נפקות לצור סעי  ,3הקובע כי רק הבעלי של מדג רשאי
להגיש בקשה לרישומו.
לסעי קט )א( – מוצע להבהיר כי המעביד הוא הבעלי הראשו
38 ÛÈÚÒ
במדג שירות .מדג שעוצב בידי עובד ייחשב כמדג שירות א הוא עומד בשני תנאי
מצטברי :א .המדג עוצב עקב השירות; ב .המדג עוצב בתו תקופת שירותו של העובד
אצל המעביד .א המדג ממלא תנאי אלה ,הרי שהוא מדג שירות ,ומשמעות הדבר היא
שהמעביד הוא הבעלי הראשו בו ,והוא זכאי ,א לא העביר את זכויותיו ,לרשו את
המדג וליהנות מהזכויות שמקנה המדג .עוד יצוי ,כי ההוראה אינה קוגנטית אלא ניתנת
להתנאה ,ומשכ בקיומו של הסכ אחר בי העובד למעביד – יגברו הוראות ההסכ
שביניה.
יצוי כי קיימות חברות רבות שכל עיסוק הוא בעיצוב ובמכירת מדגמי .כ למשל,
חברות אופנה ,חברות תכשיטי ,חברות המייצרות כליבית ועוד .לפיכ ,ההצדקה שבבסיס
סעי זה מתחדדת כאשר מדובר בתחו המדגמי.
הוראות דומות מצויות ג בחוק הפטנטי )סעי  (131ובחוק זכות יוצרי )סעי .(34
לסעי קט )ב( – מוצע לקבוע כי לעובד תהא חובה להודיע למעבידו בכתב על כל
מדג שעיצב עקב שירותו או בתקופת שירותו ,סמו לאחר עיצובו ,ולא יאוחר מהמועד בו
מתכוו העובד להגיש את הבקשה לרישומו ,או מהמועד בו הוא עומד לפרס ,למכור או
להפי את המוצר בו בוטא המדג לראשונה בציבור ,המוקד מביניה .חובתו של העובד
להודיע מתפרשת על פני קשת רחבה יותר של מקרי מאשר המקרי בה תהא שייכת
הבעלות במדג למעביד :חובת ההודעה קמה בי א המדג עוצב עקב השירות ובי א
עוצב בתקופת השירות .לעומת זאת ,המדג יהיה "מדג שירות" ,ומשכ יהא שיי
למעביד ,רק בהתקיי שני התנאי .חובת ההודעה המוצעת רחבה יותר משו שעלולות
להתעורר מחלוקות לגבי התקיימות שני התנאי .עלמנת ליידע את המעביד בכ שכלל
קיי מדג שיתכ כי הוא מדג שירות ,במגמה למנוע מצב שבו המדג ינוצל בידי העובד
או יירש על שמו טר הענקת הזדמנות למעביד לטעו כי מדובר במדג שירות ,ומתו
הבנה שבשלב הנדו המידע על אודות עיצוב המדג מצוי כל כולו בידי העובד ,וכי עיכוב
ההודעה למעביד עלול להקשות עליו להוכיח בראיות כי המדג הוא מדג שירות ,מוצע
לחייב את העובד בהודעה כאמור .לעניי מועד ההודעה ,נקבע כי הוא יחול לא יאוחר
מהמועד בו העובד עומד להגיש את הבקשה לרישו לגביו ,או מתכוו לפרס ,למכור או
להפי את המוצר בו בוטא המדג לראשונה בציבור ,המוקד מביניה .זאת ,משו
שממועד זה עשויות לקו זכויות במדג )ולו כמדג לא רשו( ,ואלה א המועדי
הקובעי לעניי היותו של המדג כשיר לרישו או להגנה לעניי דרישות החידוש והאופי
הייחודי .על כ ,מוצע שהעובד יודיע למעביד לפי המוקד מביניה.
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לסעי קט )ג( – סעי קט זה מטרתו להסדיר מצבי בה התעוררו מחלוקת או סכסו
שמקור בשאלה הא מדובר במדג שירות א לאו .במקרה זה ,רשאי כל אחד מהצדדי
לפנות לרש לצור הכרעה בשאלה .הסעי בכללותו מאז בי זכויותיו של העובד לבי
זכויותיו של המעביד ,משו שחובת ההודעה למעשה מתניעה את ההלי בעצ יידוע
המעביד ,שאי לו כל דר אחרת לדעת כי קיימי מדגמי שיתכ שה בבעלותו ,ומעניקה
הזדמנות שווה לשני הצדדי לפנות לרש ולטעו טענותיה לעניי זה.
יצוי ,כי לפי סעי )49א( ,הרש יעניק לצדדי בהלי זה הזדמנות להביא טענותיה
ולהגיש ראיותיה בתנאי המנויי ש.
מוצע לקבוע כי מזמי המדג הוא הבעלי הראשו במדג שעוצב
39 ÛÈÚÒ
בהתא להזמנה .במקרה כזה ,המזמי זכאי ,א לא העביר את זכויותיו ,לרשו את המדג
וליהנות מהזכויות שמקנה המדג .עוד יצוי ,כי ג הוראה זו ,בדומה להוראת סעי )38א(,
אינה קוגנטית אלא ניתנת להתנאה ,ומשכ בקיומו של הסכ אחר בי המזמי למעצב –
יגברו הוראות ההסכ שביניה.
לסעי קט )א( – הוראה חדשה אשר מטרתה להקל על הליכי הרישו
40 ÛÈÚÒ
ועל קביעת הבעלות במדג .הוראה זו קובעת חזקה הניתנת לסתירה ,לפיה אד אשר הגיש
בקשה לרישו מדג על שמו ,יראו אותו כבעל המדג .ר' לעניי זה ג דברי ההסבר לסעי
)3א( .הוראה מקבילה קיימת בחוק הפטנטי )סעי .(76
לסעי קט )ב( – הוראה זו קובעת כי מי שהועברו לו זכויות במדג רשו ,רשאי לבקש
מהרש לתק את הרישו כ שישק את זכויותיו בו .א הוכחה העברת הזכויות להנחת
דעתו של הרש ,היא תירש בפנקס .מטרת ההוראה הינה כפולה :א .לאפשר לאד אשר
רכש זכויות במדג להצהיר על כ כלפי כולי עלמא באמצעות הרישו; ב .לשמור על
מהימנותו של המידע המופיע בפנקס .הוראה דומה בנוגע להעברת זכויות בבקשת מדג
מצויה בסעי )17ג( לחוק המוצע.
 42–41 ÌÈÙÈÚÒמטרת סעיפי אלה הינה קביעת הסדרי לעניי ניצולו של מדג או של
מדג רשו בבעלות משותפת .למע הסר ספק ,יובהר כי מקו שאי חוק זה קובע הוראות
אחרות ,יחולו הוראות חוק המיטלטלי ,התשל"א– ,1971בשינויי המחויבי .זאת ,מכוח
סעי )13א( לחוק המיטלטלי ,המחיל את החוק כולו ג על זכויות )ומשכ ג על זכויות
במדג( .ראוי לציי ,כי לגבי ענייני מסוימי ,מחיל חוק המיטלטלי את הוראות חוק
המקרקעי ,התשכ"ט–.1969
מוצע לקבוע כי כל אחד מהשותפי בבעלות זכאי לנצל את המדג ניצול סביר ,וא
היה בכ כדי למנוע ניצול מיתר השותפי ,זכאי ה לתמלוג ראוי או לחלק מהרווחי
שהופקו מהניצול כחלק מנת במדג ,וכל זאת כאשר אי הסכ הקובע אחרת )סעי .(41
כ מוצע להסמי את בית המשפט לית הוראות בקשר לעשיית פעולות הקשורות לניצול
המדג ,בקשר לשימוש בזכויות הנובעות ממנו ,או בקשר לכל עניי אחר הנוגע למדג
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)סעי )42א(( .זאת ,במטרה לעודד את המסחר ולמנוע ככל הנית מצבי שבה סכסו בי
שותפי במדג יביא להקפאת השימוש במדג .ע זאת ,לאור עקרו חופש החוזי ,מוצע
כי בית המשפט לא יית צו הסותר את הסכ השותפות במדג )א קיי הסכ כזה( ,אלא
מטעמי מיוחדי שיירשמו )סעי )42ב((.
סימ ב' :העברת זכויות ורישיונות לשימוש במדג
מטרת ההוראה להבהיר כי זכויות במדג רשו ,במדג לא רשו וכ
43 ÛÈÚÒ
בבקשת מדג ניתנות להעברה בהסכ או על פי די ,וכ רשאי בעל המדג לית לגבי כל
אחד מאלה רישיו ייחודי )כפי שמוגדר בסעי קט )ד(( .מובהר ,כי העברת הבעלות או מת
הרישיו יכול שיהיו מוגבלי בדרכי שונות )סעי קט )ב(( .בנוס ,נקבע כי חוזה להעברת
זכויות במדג או למת רישיו ייחודי לגביו טעו מסמ בכתב )סעי קט )ג(( וזאת מכיוו
שמדובר בעסקה שיש לה משקל רב מבחינה קניינית :בעל המדג מוותר על זכותו במדג,
כולה או חלקה ,וראוי כי הדבר ייעשה בכתב .בנוס לכ ,דרישת הכתב מטרתה ג להקנות
וודאות רבה יותר לצדדי שלישיי ,ולהימנע מקשיי ראייתיי במקרה של סכסו .הוראות
דומות קיימות בחוק הפטנטי )סעי  (82ובחוק זכות יוצרי )סעי .(37
מוצע לקבוע מפורשות כי כל אחד מהשותפי רשאי להעביר את
44 ÛÈÚÒ
הבעלות בחלקו בלא הסכמת השותפי האחרי ,זולת א הוסכ אחרת בי השותפי .עוד
מוצע לקבוע כי רישיו ייחודי במדג בבעלות משותפת לא יינת אלא בהסכמת כל
השותפי בכתב ,וזאת מ הטע שרישיו ייחודי מגביל כל אד ,לרבות בעל המדג,
מניצול המדג בדרכי שנקבעו ברישיו .אי זה ראוי ששות אחד יטיל על יתר השותפי
מגבלה כזו ללא הסכמת .ע זאת ,מובהר כי אי הסעי גורע מסמכותו של בית המשפט
לפי סעי .42
מוצע לקבוע מפורשות כי העברת זכויות במדג אי לה תוק כלפי
45 ÛÈÚÒ
צדדי שלישיי ,אלא א נרשמה בפנקס .מטרת הסעי היא יצירת וודאות ויידוע הציבור
בדבר מצב הזכויות במדג ,כמו ג שמירה על מהימנות המידע המופיע בפנקס.
יש להעיר ,כי סעי זה חל על הפרק כולו ומשכ תק בנוגע להעברת זכויות במדג
רשו ,במדג לא רשו ובבקשה לרישו מדג .מאחר שהעברת הזכויות בקשר למדג לא
רשו אינה ניתנת לרישו )משו שהמדג עצמו אינו רשו( ,הרי שלהעברת זכויות במדג
רשו לא יהא תוק כלפי צדדי שלישיי מכוח חוק זה .מדובר בשיקול נוס שעל בעל
מדג לקחת בחשבו בעת ההחלטה הא לרשו את המדג א לאו .ע זאת ,אי בהוראה
זו כדי לגרוע מתוקפ של דיני אחרי ,דוגמת דיני החוזי הכלליי ,ולכ א לפי די אחר
ההעברה תקפה ג כלפי צד שלישי ,הוא לא יוכל להתגונ בטענה שלפי פרק זה ההעברה
אינה תקפה כלפיו .הוראה מקבילה קיימת ג בחוק הפטנטי )סעי .(83
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פרק ו' :הרישו והרש
מוצע לקבוע מפורשות כי הרש רשאי לאצול סמכות הנתונה לו לפי
46 ÛÈÚÒ
החוק ,כולה או חלקה ,לבוחני הרשות ,וזאת למעט סמכות לדו בהשגה על החלטת בוח,
וכ סמכויות לפי סעי )47א( )סעי קט )א(( .כ מוצע לקבוע כי אד אשר רואה עצמו
נפגע על ידי החלטה או פעולה של הבוח ,יהא רשאי להשיג על כ בפני הרש ,תו
התקופה שנקבעה בתקנות )סעי קט )ב(( .יצוי ,כי בוחני ה אנשי מקצוע העובדי
ברשות הפטנטי ,המדגמי וסימני המסחר ,ותפקיד לבחו את כשירות לרישו של
מדגמי ולהכריע בבקשות לרישו מדג המוגשות לרשות הפטנטי ,המדגמי וסימני
המסחר )ר' דברי ההסבר להגדרת "בוח" בסעי  1וכ דברי ההסבר לסעי .(13
מוצע לקבוע כי מי שהתמנה להיות פוסק בקניי רוחני לפי סעי
47 ÛÈÚÒ
172א)א( לחוק הפטנטי ,ומשכ מוטלי עליו תפקידי שיפוטיי כפי שקבע השר ,יהא
מוסמ למלא את התפקידי הבאי :שמיעת הצדדי והכרעה בבקשה לביטול ציו שמו של
המעצב )סעי  ;(22החזר תוקפו של מדג שפקע בשל איתשלו אגרה )סעי  ;(29תיקו
רשומות ומסמכי )סעי  ;(31ביטול או מחיקת מדג רשו לבקשת בעל המדג )סעי
 ;(33ביטול מדג רשו וביטול תיקו לבקשת מי שאינו בעל המדג הרשו )סעי ;(34
סכסו בשאלה הא מדג הוא מדג שירות )סעי )38ג((; השגה על החלטה או על פעולה
של בוח )סעי )46ב((; הארכת מועדי )סעי  .(51עוד מבהיר הסעי ,כי בקביעה או
בהחלטה בדבר כשירותו או איכשירותו של המדג לרישו ,לרבות בדר של התנגדות ,לא
יהא הפוסק מוסמ למלא תפקיד כאמור אלא לאחר שהבקשה נבחנה בידי בוח .זאת ,על
מנת להבטיח שהמדג ייבח ראשית עלידי הגור המקצועי לעניי זה .בנוס ,נקבע כי
העובדה שהבקשה למדג מתייחסת למדג רשו או אשר הוגשה לגביו בקשה לרישו
במדינה אחרת ,לא תהווה אסמכתא מספקת לבחינת הבקשה .כלומר ,עצ בחינת המדג
במדינה אחרת לא תהווה אסמכתא לכשירותו לרישו בישראל .זאת ,בי היתר משו שדיני
הקניי הרוחני ,הטריטוריאליי מטבע ,שוני ממדינה למדינה .סעיפי קטני )ב( ו)ג(
מבהירי כי פוסק בקניי רוחני ימלא את תפקידו לפי הוראות החוק ,כי מוקנות לו
הסמכויות המוקנות לרש לפי החוק לצור מילוי תפקידו ,וכי כל פעולה שנעשתה כדי
בידי פוסק בקניי רוחני דינה כדי פעולה שנעשתה בידי הרש.
לאור אופיי של החלטות הרש מוצע לקבוע במפורש כי כל החלטה
48 ÛÈÚÒ
של הרש לפי החוק תהא בכתב ותימסר בדר שנקבעה לכל מי שהיה צד להליכי שקדמו
להחלטה ,או להליכי שנוגעי להחלטה ,ככל שהיו הליכי כאלה .הוראה דומה קיימת
בחוק הפטנטי )סעי .(160
מוצע לקבוע ,כי בהליכי בה הדיו נסב סביב סכסו בי צדדי ,יעניק
49 ÛÈÚÒ
הרש הזדמנות להביא טענותיה ולהגיש ראיותיה בכתב או בעל פה ,בדר ,בצורה

241

תזכיר חוק המדגמי ,התשע"ג–2013

שערי משפט ז תשע"ד

ובמועדי שקבע השר .הליכי אלה ה :בקשה לביטול ציו שמו של מעצב )סעי ;(22
התנגדות לבקשת ביטול או מחיקת מדג רשו לבקשת בעל המדג )סעי )33ד((;
התנגדות לבקשת ביטול מדג רשו וביטול תיקו לבקשת מי שאינו בעל המדג הרשו
)סעי )34ה((; דיו הרש בבקשה תלויה ועומדת בבית המשפט )סעי )36ב(( וסכסו
בשאלה הא מדג הוא מדג שירות )סעי )38ג((.
עוד מוצע לקבוע ,כי הרש רשאי לצוות על החזר הוצאות סבירות שהוציא בעל די
בהלי שהתקיי לפניו ,ולהורות מי מבעלי הדי ישל את ההוצאות וכיצד ישולמו )סעי
קט )ב(( .צו כאמור יהא נית להוצאה לפועל כפסק די )סעי קט )ג(( ,וזאת על מנת שמי
שנפסקו ההוצאות לטובתו יוכל לממש את הצו .הוראה דומה קיימת בחוק הפטנטי )סעי
.(162

סעי זה עוסק בגביית עדות על ידי הרש .הוראה זו קיימת ,בשינויי
50 ÛÈÚÒ
קלי ,בפקודה )סעי  (47ובחוק הפטנטי )סעי .(163
מוצע להקנות לרש סמכות להארכת מועדי הקבועי בחוק לעשיית
51 ÛÈÚÒ
של פעולות ,א ראה טע סביר לעשות כ .זאת ,למעט הארכת מועדי לפי סעיפי
הקובעי את מועדי תשלו האגרות ,תוק הרישו והחזרת תוקפו של מדג לאחר אי
תשלו אגרה )סעיפי  27 ,26ו .(29מועדי אלה אינ ניתני להארכה .בנוס ,מוצע כי
בכל הנוגע לבקשת תארי הבכורה ,יהא בסמכותו של הרש להארי את המועד הקבוע
בסעי ) (1)10מועד הגשת הבקשה בישראל( א שוכנע שהבקשה בישראל לא הוגשה
במועד בגלל סיבות שלמבקש ולבא כוחו לא הייתה שליטה עליה ולא נית למנע ,ואת
המועד הקבוע בסעי ) (2)10מועד בקשת ההכרה בתארי הבכורה( א מצא שתארי
הבכורה לא נדרש בשל טעות בתו לב ,וזאת עד לקבלת בקשת המדג .הוראות אלה
נדרשות מכוח אמנת פריז ,ומצויות ג בחוק הפטנטי .מוצע לקבוע עוד ,כי הרש יהא
רשאי להתנות את הארכת המועדי בתנאי שימצא לנכו )סעי קט )ב(( ,וכ כי בקשה
להארכת מועד ניתנת להגשה בתו המועד ,וא הוגשה לאחר תו המועד ,יהא הרש רשאי
להאריכו ,אול רק ממטעמי מיוחדי שיירשמו )סעי קט )ג(( .זאת ,על מנת להבהיר כי
דר המל היא הגשת הבקשה להארכת מועד בתו המועד הקבוע בחוק מחד גיסא,
ולאפשר לרש גמישות בדבר הארכת מועדי ג מקו שהבקשה הוגשה לאחר תו
המועד ,מאיד גיסא .הארכת המועד רק מטעמי מיוחדי שיירשמו ,א הבקשה להארכתו
הוגשה לאחר תו המועד ,מבטאת איזו זה.
 57 „Ú 52 ÌÈÙÈÚÒסעיפי אלה מסדירי את דר הטיפול במסמכי הרשות ,את הרישו
בפנקס ,את פרסו הבקשות וההודעות מכוח החוק ודרכי העיו בה .ההוראה לפיה פרסומ
של בקשות והודעות לפי החוק ייעשה באתר האינטרנט של הרשות נובעת ,בי השאר ,מתו
מגמה של הנגשת המידע הממשלתי לציבור .הוראה זהה נוספה לאחרונה לחוק הפטנטי
)סעי 166א(.
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 61 „Ú 58 ÌÈÙÈÚÒהסעיפי המוצעי מסדירי את הליכי הגשת ערעור על החלטת
הרש .החלטת סג הרש והחלטת פוסק בקניי רוחני דינ כדי החלטת הרש ,ומשכ
כפופות ג ה לסעיפי אלה .בי השאר ,מוצע לקבוע כי החלטת הרש אשר סיימה את
הדיו בהלי תהא נתונה לערעור בזכות ,ואילו החלטה אחרת של הרש – לערעור ברשות
)סעי  ;(58מי יהיו המשיבי בערעור )סעי  ;(59באילו נסיבות יהא הדיו בדלתיי סגורות
)סעי  ;(60ואיזה בית משפט יהא מוסמ לדו בערעורי על החלטות הרש )סעי .(61
מרבית של ענייני אלה אינו מוסדר במסגרת החוק הקיי.

פרק ז' :מדג לא רשו
כללי
מטרתו של פרק זה היא יצירת מסלול נוס ,שאינו כרו ברישו ,להגנה על מדג .לפי
הפקודה ,מדג שאינו רשו איננו נית להגנה ,ומשכ לבעל מדג שלא רש אותו אי כל
זכויות בקשר למדג .זאת ,בסייג :הפסיקה הכירה בעילת תביעה לפי חוק עשיית עושר ולא
במשפט 32בקשר למדגמי לא רשומי ,במקרי מסוימי .בפרשת ‡ 33¯.È.˘.נקבע ,כי
חיקוי והעתקה של מוצר שאי בה זכות מוכרת על פי דיני הקניי הרוחני ,עשויי להוות
התעשרות שלא על פי זכות שבדי ,ומשכ להצמיח לבעלי המוצר עילה על פי דיני עשיית
עושר ולא במשפט .הקניית הגנה לפי דיני עשיית עושר ,למוצר שאי בו זכות מוכרת על פי
דיני הקניי הרוחני ,מסכלת את איזוני דיני הקניי הרוחני ,ומובילה לחוסר ודאות ה בדבר
עצ קיומה של הזכות במוצר ,וה בדבר גבולותיה של זכות כזו .הצעת החוק מבקשת
להתמודד ע מצב זה בשני מישורי :ראשית ,הקניית הגנה ג למדגמי שאינ רשומי,
כפי שיוסבר להל ,ושנית ,עלידי שלילת העילה לפי חוק עשיית עושר ולא במשפט )לעניי
זה ר' סעי  .(81בנוס ,ההסדרי בפרק זה מטרת לתת ביטוי לכ שדיני המדגמי חלי
ג על מדגמי שה "אופנות מתחלפות" ,אשר חיי המד שלה קצרי )דוגמת ביגוד(
ומשכ אי זה כלכלי לרשמ ,לכ שישנ מעצבי ובעלי מדגמי רבי אשר לה עסקי
קטני ,וה אינ מודעי לצור ברישו המדג על מנת לזכות בהגנה או מעדיפי להסתכ
ולהסתמ על הלכת ‡ ¯.È.˘.הנ"ל )מצב שהחוק המוצע מבקש לשנותו( ,ולכ שקיי
אינטרס ציבורי בפיתוח וביצירה של מדגמי חדשי .זאת ,עלידי הענקת הגנה ,מוגבלת
מבחינת תקופת תוקפה והיקפה ,למדגמי שאינ רשומי.

32
33

ס"ח  ,924התשל"ט ,עמ' .42
ע"א  ,Ó"Ú· ÌÂ¯ÂÙ ' ¯.È.˘.‡ 5768/94פ"ד נב )298 (4
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מוצע לקבוע מפורשות כי לא תהא זכות במדג לא רשו אלא לפי
62 ÛÈÚÒ
הוראות החוק .יובהר ,שג מדג שהוגשה בקשה לרישומו הוא "מדג לא רשו" ובעליו
זכאי לכל הזכויות הנובעות ממדג לא רשו ככזה ,לרבות הזכות להגיש תביעה בגי הפרת
המדג הלא רשו .ע רישומו ,במידה שאכ יירש ,יהפו המדג ל"מדג רשו" החל
מיו הגשת הבקשה ,ולכ יוכל בעל המדג להגיש תביעה בגי הפרתו של המדג הרשו,
ג א ההפרה נעשתה לאחר יו הגשת הבקשה א טר רישומו של המדג )ור' ג דברי
ההסבר לסעי .(75
 64–63 ÌÈÙÈÚÒמוצע לקבוע כי מדג יהא כשיר להגנה ג א לא נרש ,א הוא עומד
בתנאי הכשירות הקבועי בפרק ב' לחוק ,בשינוי המחויבי )סעי  .(63לעניי הקביעה
א היה המדג חדש ובעל אופי ייחודי ,מוצע לקבוע כי המועד הקובע יהיה המועד בו
המוצר בו בוטא המדג פורס ,נמכר או הופ לראשונה בציבור ,המוקד מביניה .ביחס
למועד זה ,יש לבדוק את החידוש )הא לפני המועד לא פורס בפומבי בישראל או מחוצה
לה מדג זהה לו או מדג שנבדל ממנו רק בפרטי שאינ מהותיי ,כאמור בסעי  (4וכ
את האופי הייחודי ,כפי שנקבע בסעי  .6במידה ועמד המדג בתנאי הכשירות ,הוא יהא
מוג ממועד זה ,כאמור בסעי  .67עוד מוצע להבהיר ,כי א מדובר בפרסו לפי סעי
)11ד( ,כלומר ,פרסו לאחר הגשת בקשה לרישו ,או א מדובר במדג לא רשו אשר
הוגשה לגביו בקשה לרישו לפי סעי  ,69אזי יחולו לעניי המועד הקובע הוראות סעי 4
הרגילות .כ מוצע לקבוע תנאי נוס להגנה על מדג לא רשו ,והוא זיקה של המדג
לישראל )סעי  .(64זאת ,בשל אופיי הטריטוריאלי של דיני הקניי הרוחני ועלמנת למנוע
מצב שבו בעל מדג לא רשו בחו"ל יטע כי המדג הלא רשו תק ג בישראל .מטבע
הדברי ,קשה עד מאוד מבחינה ראייתית לקבוע בישראל מהו המועד הקובע עבור מדג
שפורס ,נמכר או הופ לראשונה בחו"ל לצור בחינת החידוש שבו ואופיו הייחודי .על כ,
א בעל המדג מעוניי בהגנתו בישראל ,עליו לרשו אותו או לפרסמו ,למכרו או להפיצו
לראשונה בישראל .בנוס לכ ,מדינות זרות המכירות בדוקטרינת המדג הלא רשו,
מכירות בה לגבי מדגמי שלה זיקה למדינה עצמה .לכ ,מדגמי לא רשומי ישראליי
לא יזכו להגנה ככאלה בחו"ל .לאור זאת ,מדג עשוי להיות מוג בישראל עלידי אחת
משתי דרכי :האחת היא הגשת בקשה לרישומו באר )לראשונה או לפי תארי בכורה(,
והשנייה היא פרסו ,מכירה או הפצה כדי לראשונה של המוצר בו בוטא המדג בציבור,
באופ מסחרי ,בישראל .תנאי זה דומה לדרישת הזיקה לישראל שבסעי  8לחוק זכות
יוצרי ,אול ש נובע הדבר מאמנת בר ,אשר אינה חלה על מדגמי.
מוצע כי לעניי אמנות בילאומיות ,תיקבע ההגנה על מדג לא רשו
65 ÛÈÚÒ
באמצעות צו שיוצא על ידי שר המשפטי .א נחתמה אמנה בינלאומית בי ישראל לבי
מדינה אחרת ,לשר המשפטי תהא סמכות לקבוע בצו כי מדג לא רשו כאמור בסעי ,63
שהאמנה מחייבת את הגנתו בישראל ,יהיה מוג על פי ההוראות שבצו .ברירת המחדל
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לעניי היק ההגנה שיוקנה למדג כאמור יהיה בהתא להוראות החוק ,זולת א נקבע
אחרת באמנה ,ולא יותר מכפי שהוסכ .תוספת זו מבהירה ,כי למדג שמקורו במדינה
אחרת לא תוענק הגנה רחבה יותר מזו שתוענק למדג "מקומי" ,אלא א כ האמנה מחייבת
זאת ,ורק במידה שהדבר מתחייב .כאמור בדברי ההסבר לסעי  ,64במדינות המכירות
בהגנה על מדגמי לא רשומי בגבולותיה ,אי הכרה הדדית במדגמי לא רשומי הזכאי
להגנה מחוצה לה בלא הסכ ,וכ מוצע לקבוע ,בסעי זה ,ג לגבי ישראל .הוראה דומה
מצויה בסעי  9לחוק זכות יוצרי.
לסעי קט )א( – סעי זה מגדיר את זכותו של בעל מדג לא רשו
66 ÛÈÚÒ
במדג ,ואת היק המונופול שמקנה לו המדג הלא הרשו .מוצע לקבוע ,כי מדג לא
רשו יקנה לבעליו את הזכות למנוע מכל אד העתקה של המדג לשימוש מסחרי ,עלידי
ייצור מדג שאינו יוצר רוש כללי שונה על המשתמש המיודע ,ללא הרשאתו .כל זאת,
ביחס למוצר בו בוטא המדג או למוצר מאותו סוג אליו היה משוי המדג לו היה נרש.
סעי זה מבטא חלק מ ההבדלי בי מדג רשו ,המעניק הגנה חזקה וממושכת יותר ,לבי
מדג לא רשו ,המעניק הגנה צרה יותר מבחינת היקפה וקצרה יותר מבחינת תקופתה.
בסעי זה מובהר ,כי היק ההגנה שתינת למדג לא רשו הינה צרה מזו שתינת למדג
רשו .דרישת ההעתקה כיסוד להפרה מטרתה להתמודד ע הקושי הטמו בהכרה במדגמי
לא רשומי ,והוא איהוודאות :הציבור אינו יודע אודות קיומ של זכויות במדג .העתקה,
המחייבת מודעות של המעתיק למעשה ההעתקה ,מצמצמת קושי זה .מנגנוני נוספי
להתמודדות ע קושי זה מצויי בסעי קט )ג( ובמסגרת החזקה שבסעי )80ג(.
לסעי קט )ב( – הסעי חוזר על הוראות סעי )6ב( ועל הוראות סעי קט )23ג( ,על
מנת להבהיר כי הכלל חל ג לעניי היק זכותו של בעל מדג לא רשו ,ולעניי הפרת
מדג לא רשו.
לסעי קט )ג( – מוצע לקבוע כי בעל מדג לא רשו יסמ את המוצרי בה בוטא
המדג ,וזאת על מנת לקד וודאות בכל הנוגע למדגמי לא רשומי .איסימונו של המדג
לא ישלול את ההגנה עליו כמדג לא רשו ,אול החזקה הקבועה בסעי )80ג( לא תקו
במקרה זה ,ולכ יהא על בעל המדג להוכיח שמפר המדג העתיק אותו .עוד מבהיר הסעי
המוצע ,כי על מדג שפורס כאמור בסעי )11ד( ,כלומר ,לאחר הגשת בקשה לרישו ,לא
יחולו הוראות סעי קט זה .זאת ,מכיוו שיסוד הוודאות מתקיי במקרה זה מכוח פרסו
הבקשה לרישו כאמור בסעי )11ד( ,ועל מנת שלא ליצור בלבול בי מסלולי ההגנה
שקובע חוק זה.
מוצע לקבוע כי תקופת ההגנה על מדג לא רשו תהא למש  3שני
67 ÛÈÚÒ
מהמועד בו המוצר בו בוטא המדג פורס ,נמכר או הופ לראשונה בציבור ,המוקד
מביניה .זאת ,בשונה מתקופת תוקפו של מדג רשו ,העומדת על  15שני .ג סעי זה
מבטא הבדל בי מדג רשו לבי מדג לא רשו ,בכל הנוגע למש ההגנה.
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מוצע להחיל על מדג לא רשו את הוראות פרק ה' העוסק בבעלות
68 ÛÈÚÒ
במדג ,העברתה הבעלות ומת רישיו לשימוש במדג ,וכ את הוראות סעי  20הקובע
סייג לזכויות במדג.
מוצע לקבוע הלי שבמסגרתו יוכל בעל מדג לא רשו לרשו את
69 ÛÈÚÒ
המדג ,ובכ להפכו למדג רשו ,על כל הזכויות הנגזרות מכ .זאת ,על מנת לאפשר
לבעלי מדגמי אשר חל לגביה הרציונל של הגנת מדגמיה כמדגמי לא רשומי )למשל:
בעלי עסקי קטני; תחומי בה אי זה כלכלי להשקיע משאבי ברישומו של מדג(
"לבדוק את השוק" ראשית בדר של הפצת המדג כמדג לא רשו .הדבר א עולה בקנה
אחד ע הוראות סעי  (1)8ותקופת החסד הקבועה בו.
לסעי קט )א( – מוצע לקבוע כי בעל מדג לא רשו יהא רשאי ,ב 12החודשי
מהמועד בו פורס ,נמכר או הופ לראשונה בציבור ,להגיש בקשה לבחינתו ולרישומו של
המדג הלא רשו .סעי זה נועד להבהיר ,כי קיומה של זכות במדג לא רשו אינה
מאריכה את תקופת החסד הקבועה בסעי  .(2)8התקופה חופפת :פרסו בפומבי לפי סעי
 (2)8במש  12החודשי שקדמו למועד הקובע לא תפגע בהיותו של המדג חדש ובעל
אופי ייחודי ,וכ ג פרסו ,מכירה או הפצה כמדג לא רשו במש  12חודשי טר
הגשת הבקשה לבחינתו ולרישומו של המדג .למעשה ,כל מדג שהחל דרכו טר נרש
א לאחר שפורס ,הוא מדג לא רשו ,הזכאי להגנה הקבועה בסעי  .66עד תו 12
חודשי מיו הפרסו ,רשאי בעל המדג הלא רשו להגיש בקשה לרישומו .עשה כ –
יחולו הוראות החוק הנוגעות לבחינתו ולרישומו של מדג; לא עשה כ – ייהנה הוא מהגנת
המדג הלא רשו הקבועה בסעי  66למש שנתיי נוספות ,ושלוש שני בסהכל.
לסעיפי קטני )ב( ו)ג( – מוצע להבהיר ,בסעי קט )ב( ,כי מרגע הגשת הבקשה
לרישומו של מדג לא רשו ,יחולו על הבקשה ועל המדג ההוראות הנוגעות לכשירות
המדג לרישו ולהליכי הרישו הכלולות בפרק ב' ובפרק ג' ,בשינויי המחויבי .עוד
מוצע להבהיר ,בסעי קט )ג( ,כי משנרש המדג ,הרי הוא מדג רשו ויחולו לגביו
ההוראות החלות על מדג רשו.

פרק ח' :הפרת מדג
 71–70 ÌÈÙÈÚÒהסעיפי מבהירי כי העושה פעולה כאמור בסעיפי  24או  ,66מפר
זכות במדג רשו או במדג לא רשו ,בהתאמה .יש לציי ,כי לגבי מדג רשו נית יהיה
להגיש תביעה על הפרה רק לאחר שנרש )סעי )75ב(( ,ואז נית יהיה לקבל סעד בגי
הפרה שנעשתה בכל עת לאחר המועד האמור בסעי )11ד( .עד למועד זה יהיה נית להגיש
תביעה בגי הפרת המדג כמדג לא רשו .עוד מוצע לקבוע ,כי ההפרה תהא בי א עשה
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אד את הפעולה בעצמו ,ובי א באמצעות אחר .משמעות הדבר היא ,שאד המזמי
מאחר ייצור של מדג רשו ,למשל ,ללא רשותו של בעל המדג הרשו ,מפר אותו הפרה
ישירה.
מוצע לקבוע מעשי שייחשבו כהפרה עקיפה של מדג לא רשו ,וה
72 ÛÈÚÒ
מכירה ,הצעה למכירה ,החזקה למטרות שימוש מסחרי או ייבוא לישראל שלא לשימוש
עצמי של מוצר בו בוטא מדג לא רשו שנעשה בלא רשותו של בעל המדג הרשו
)"מדג מפר"( .הפעולה תיחשב כהפרה עקיפה בתנאי שבעת ביצוע הפעולה עושה הפעולה
ידע או היה עליו לדעת שמדובר במדג מפר .לכ סייג :מדג ,שנעשה מחו לישראל
ברשותו של בעל המדג במדינה שבה נעשה ,לא ייחשב למדג מפר .מטרתו של סייג זה
להבהיר כי ייבוא מקביל אינו מהווה הפרה של מדג לא רשו ,ור' דברי ההסבר לסעי .24
יש לציי ,כי הפעולות המפורטות בסעי זה אסורות ג לגבי מדג רשו ,כהפרה ישירה
ובלא צור בהוכחת ידיעה של המפר .הדבר מהווה נדב נוס בשוני בי הזכות שמעניק
מדג רשו ,לבי זו שמעניק מדג לא רשו.
לסעיפי ) (1עד ) – (3חריגי אלה נדרשי מכוח סעי  5terלאמנת
73 ÛÈÚÒ
פריס בכל הנוגע לפטנטי .באשר למדגמי ,אי הכרח לקבוע כ בחקיקה ,אול לאור
מטרת השימוש במדגמי בסעיפי אלה ,וכ לאור קיומ של הוראות דומות בחקיקה
האירופית ,מוצע לקבוע חריג דומה ג בחוק זה.
לסעיפי ) – (5)–(4הזכות לשימוש שאינו מסחרי איננה חלק מזכויותיו של בעל
המדג ,ולכ מוצע לקבוע מפורשות שפעולה כאמור מותרת )סעי קט ) .((4כ מוצע
לקבוע ,כי ייצורו של המדג למטרות לימוד או הוראה ,לא תהווה הפרה )סעי קט ).((5
סעיפי אלה מבטאי איזו המגשי את תכלית החוק :עידוד יצירת מדגמי חדשי לטובת
הציבור .לש כ ,ניתנת זכות לבעל המדג ,אשר לצידה הגנה חזקה .אול ,זכות זו אינה
בלתי מוגבלת ,והוא אינו רשאי להשתמש בזכותו זו עלמנת להגביל שימושי שאינ
פוגעי בו )פעולה שאינה בהיק מסחרי ואינה בעלת אופי מסחרי( או שימושי המגשימי
תכליות ראויות אחרות )לימוד והוראה(.
מוצע לקבוע ,כי עילה שנית על פיה לבטל רישומו של מדג רשו,
74 ÛÈÚÒ
תשמש הגנה טובה בתביעה על הפרת המדג הרשו ,וזאת מ הטע שא המדג לא היה
כשיר לרישו מלכתחילה ,הרי שאי להכיר בתביעות הפרה בגינו .עוד מוצע לקבוע ,כי א
קיבל בית המשפט את ההגנה ,יצווה על ביטול רישו המדג משו שכאמור ,זה לא היה
כשיר לרישו מלכתחילה .בנוס לכ ,מוצע כי על סעי זה לא יחולו דיני ההתיישנות ,כפי
שנקבע בתיקו לחוק הפטנטי משנת תשנ"ה 34.זאת ,לאור פסק די ˘ ıÓ·‡ ' ¯ËÎומתו

34

ס"ח תשנ"ה .413
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מטרה להבהיר כי המדג אינו הופ לחלוט כל עוד הוא עומד בתוקפו ,כלומר ,נית להגיש
בקשה לביטול המדג או לביטול התיקו בכל מועד ,טר פקיעתו של המדג.
מוצע להוסי הוראה שתבהיר מי רשאי להגיש תובענה בשל הפרת
75 ÛÈÚÒ
מדג .בסעי קט )א( מוצע לקבוע כי בעל המדג ובעל רישיו ייחודי ,ככל שנית כזה,
יוכלו להגיש תובענה כאמור .עוד מוצע לקבוע ,כי אי להגיש תביעה על הפרת מדג רשו
אלא לאחר שנרש המדג ,אול משהוגשה תביעה על הפרה רשאי בית המשפט להעניק
סעד על הפרה שנעשתה לאחר יו הפרסו לפי סעי )11ד( ,כאילו הופר מדג רשו.
ואול ,מובהר כי סעי זה לא ייגרע מזכותו של בעל בקשת מדג להגיש תביעה על הפרת
המדג כמדג לא רשו )סעי קט )ב(( .בסעי קט )ג( מוצע ,כי כאשר מדובר במדג
בבעלות משותפת ,יוכל כל אחד מהשותפי בבעלות במדג להגיש תובענה .עוד מוצע,
בסעי קט )ד( ,כי המגיש תובענה יצר כבעל די כל אד הזכאי לתבוע ,אלא א כ העניק
בית המשפט פטור לעניי זה .סעי קט זה מטרתו לוודא כי כל התובעי האפשריי יצורפו
לתביעה כבר בשלב הגשתה ,מה שיקל על הדיו בבית המשפט וימנע סרבול אפשרי בשלב
מאוחר יותר .ע זאת ,סעי קט )ה( מבהיר כי ג א לא צורפו כל בעלי הדי כאמור בסעי
קט )ד( ,לא יהא בכ כדי לגרוע מזכותו של תובע לקבלת סעד זמני ,וזאת בשל אופייה
הקנייני הזכות ,אופיי של הפרות בדיני קניי רוחני בכלל ,והחשיבות שבסעדי זמניי )כגו
צו מניעה( בהקשר זה.
לסעי קט )א( – הוראה חדשה ,אשר מטרתה לקבוע כי אד שבכוונתו
76 ÛÈÚÒ
לנצל מוצר שבוטא בו מדג ,בי א מדג רשו ובי א מדג לא רשו ,רשאי לבקש
מבית המשפט פסק די הצהרתי לפיו בשימוש אותו הוא מבקש לעשות אי משו הפרת
המדג .זאת ,על מנת לאפשר למבקש עשיית שימושי המותרי עלפי החוק במדג ללא
חשש מפני תביעה עתידית ,שתגרור ניהולו של הלי יקר .הענקת אפשרות לפניה כאמור
לבית המשפט תאפשר יצירת וודאות אדהוק ,בכל מקרה פרטי ,והיא ראויה ה מבחינת
המשתמש הפוטנציאלי ,שיזכה לעשות את השימוש המבוקש )שאינו מפר( ה מבחינת
הפרטי המרכיבי את הציבור ,שעשויי ליהנות משימוש מותר זה וה מבחינת האינטרס
הציבורי ,שהוא הגנה על מדגמי במסגרת הקבועה בחוק ,ולא יותר מכ.
לסעי קט )ב( – מוצע כי בהליכי לפי סעי קט )א( ,לא תישמע הטענה לפיה המדג
הוא חסר תוק ,משו שעצ הבקשה לקבלת פסק די הצהרתי כאמור יש בה הכרה בכ
שהמדג תק .בנוס ,מוצע לקבוע כי מת פסק הדי ההצהרתי ,או הסירוב לתיתו לא יהא
בה כדי לקבוע בשאלת תוק המדג הרשו ,וזאת משו שבהלי זה לא נבח תוקפו של
המדג ,אלא נבח השימוש שמתכוו המבקש לעשות.
הוראה מקבילה קיימת ג בחוק הפטנטי )סעי .(187
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פרק ט' :תרופות בשל הפרת מדג
מוצע לקבוע כי הפרת מדג רשו תהווה עוולה אזרחית ,וכי הוראות
77 ÛÈÚÒ
35
פקודת הנזיקי ]נוסח חדש[ יחולו עליה בשינויי המחויבי ובכפו להוראות הפרק.
זאת ,מכיוו שהמסגרת החוקית הכללית בשאלות של אש ,אחריות ,פיצויי וצווי מניעה
מצויה בפקודת הנזיקי .לעניי זה ,יצוי כי לפי דיני הנזיקי ,ובהתחשב באופיו של החיוב
)פגיעה בזכות הקניינית( ,ברירת המחדל תהא הענקת צו מניעה זמני כנגד ניצול המדג,
אלא א יהיו טעמי מיוחדי שלא לעשות כ ,במקרה הפרטני .זאת יש לסייג :כאמור
בדברי ההסבר לסעי  ,19הבחינה בדיני המדגמי מוגבלת מעצ טבעה ,ולכ בית המשפט
יוכל שלא להעניק צו מניעה זמני ,במקרי המתאימי .עוד יודגש ,כי ההפניה לפקודת
הנזיקי אינה גורעת מאופייה הקנייני של זכות המדג.
מוצע להוסי הוראה המסמיכה את בית המשפט לחייב את הנתבע במת
78 ÛÈÚÒ
די וחשבו לתובע לגבי פרטי ההפרה .הדבר חשוב לתובע לצור הוכחת נזקו ,ועשוי א
לסייע לבית המשפט בכל הנוגע לכימות הנזק שנגר.
הוראה דומה קיימת בסעי )183ד( לחוק הפטנטי ,בסעי  15לחוק עוולות מסחריות,
התשנ"ט–) 361999להל – חוק עוולות מסחריות( ובסעי  57לחוק זכות יוצרי.
לסעי קט )א( – מוצע להסמי את בית המשפט להורות ,ע סיו
79 ÛÈÚÒ
הדיו בתובענה ,על השמדת מדגמי מפרי או על עשיית כל פעולה אחרת בה )סעי קט
) ((1וכ על העברת הבעלות במדגמי המפרי לתובע ,תו קביעה שא מצא בית המשפט
כי התובע עשוי לעשות שימוש במדגמי מפרי אלה ,יוכל לחייבו בתשלו כפי שייקבע
)סעי קט ) .((2זאת ,על מנת ליצור איזו ראוי בי זכויות הצדדי :בעל המדג ,שזכותו
הופרה ,מחד גיסא ,ומפר המדג ,אשר יתכ שהפרתו בוטאה במוצר יקר ער ,מאיד גיסא.
לסעי קט )ב( – מוצע לקבוע כי הוראות סעי קט )א( יחולו ג לגבי אד שלא הפר
בעצמו את המדג ,וזאת בשל האופי הקנייני של זכות המדג ,ועלמנת להקנות לתובע
עילת תביעה כנגד צד שלישי בכל הנוגע למדגמי המפרי .אול ,מוצע כי אד אשר רכש
את המוצר בו בוטא המדג המפר בתנאי תקנת השוק הקבועי בסעי  34לחוק המכר,
התשכ"ח– 37,1968לא יהא חשו לתביעה כאמור בסעי קט )א( ,וכפועל יוצא מכ ,א
לא יהא חשו לתפישתו של המוצר .זאת ,על מנת שלא לגרוע מהאיזוני שמבטא חוק
המכר.

35
36
37

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,10עמ' .266
ס"ח התשנ"ט ,עמ' .146
ס"ח  ,529התשכ"ח ,עמ' .98
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סעיפי דומי קיימי בסעי  60לחוק זכות יוצרי ובסעי  21לחוק עוולות מסחריות.
מוצע להגביל את התרופות העומדות לרשותו של בעל המדג כלפי
80 ÛÈÚÒ
מפר תמי ,אשר לא ידע ולא היה עליו לדעת על קיומ של זכויות במדג .מוצע לקבוע ,כי
מפר תמי לא יחויב בתשלו פיצויי או במת די וחשבו עקב ההפרה .כלומר ,הסעד
העיקרי שנית יהיה לקבל כנגד מפר תמי הוא צו מניעה .כ מוצע לקבוע ,כי א נרש
מדג כאמור בסעי  ,19או א סומ מדג לא רשו כאמור בסעי )66ג( ,חזקה כי ידע
המפר שקיימות זכויות במדג .סעי זה מדגיש את היתרונות שברישו מדג או בסימונו
של מדג לא רשו .מטרתו היא לאז בי זכותו של בעל המדג ,לבי עידוד בעל המדג
להצהיר על מצב זכויותיו בו עלידי מת פומבי לזכויות אלה ו"הזהרת" הציבור לגבי קיומ,
בדר של רישו או של סימו .לכ ,עלא שמדג לא רשו יהיה מוג א א לא סומ,
הרי שא לא סומ ,לא תחול החזקה הקבועה בסעי )ג(.

פרק י' :שונות
הסעי המוצע מטרתו להבהיר כי חוק זה הוא המסדיר את דיני
81 ÛÈÚÒ
המדגמי ,וכי באופ רגיל ,לא יחולו על מדג דיני אחרי .זאת ,בי היתר על רקע פסק
הדי בעניי ‡ 38,.¯.È.˘.אשר הכיר בקיומה של זכות במדג ,על א העובדה שהמדג לא
נרש ושהפקודה אינה מקנה כל הגנה לבעל מדג שלא רש אותו.
לסעי קט )א( – מוצע לקבוע ,כי לבעל מדג לא תהא עילת תביעה לפי חוק עשיית
עושר ולא במשפט בנוגע לשני מצבי :האחד הוא ניצולו של מדג ,בי א רשו ובי
שאינו רשו ,המוג לפי הוראות החוק .זאת ,משו שחוק זה מקנה תרופות בגי הפרת
המדג לכל אור תקופת ההגנה .הדבר תק א לגבי מדג רשו טר רישומו ,אז הוא
מוג כמדג לא רשו ,ומשכ ישנ תרופות מאוזנות ומספקות העומדות לרשותו של בעל
המדג אשר זכותו הופרה )ודוק :בעל בקשה לרישו מדג רשאי להמתי ולתבוע על הפרת
מדגמו הרשו לאחר שזה נרש ,או לתבוע מיד בגי הפרת מדג לא רשו כאמור בסעי
)75ב((; השני הוא ניצולו של מדג אשר אינו כשיר להגנה בהתא להוראות חוק זה .הטע
שבבסיס הוראה זו הוא שקביעה אחרת חותרת תחת האיזוני הקבועי בחוק זה ,והדבר
אינו ראוי .יש להבחי ,לעניי זה ,בי שני מצבי :א .מוצר שאינו עונה להגדרת "מדג"
הקבועה בחוק זה – א אי מדובר ב"מדג" ,אזי חל הדי הכללי והעניי כלל אינו נכנס
בגדרו של חוק זה ,ועל כ ג אינו נכנס בגדר סעי זה .ב .מדג שאינו כשיר לרישו או
38
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להגנה – בא מדובר במדג שאינו עונה על תנאי הכשירות הקבועי בפרק ב' ,אי זה ראוי
להג עליו ג באמצעות דיני עשיית עושר ולא במשפט ,משו שהדבר מפר את האיזוני
הקבועי בחוק זה ,שמטרת תמרו יצירת מדגמי חדשי ובעלי אופי ייחודי .ע זאת,
מדג שאינו כשיר לרישו לפי חוק זה עשוי להיות כשיר להגנה לפי די ספציפי אחר כגו
דיני סימני המסחר או דיני העוולות המסחריות ,והגנת החוקי המסדירי דיני אלה לא
תישלל ממנו .זאת ,משו שחוקי אלה מבטאי באופ פוזיטיבי איזוני ראויי ,שוני
מאלה המבוטאי בחוק זה ,ובבסיס תכליות שונות שאי לבטל עלידי חוק זה .יש לציי
עוד ,כי סעי זה חל על בעל המדג ,ומשכ איננו חל על סכסו בי צדדי זרי ,שא אחד
מה אינו בעל המדג.
לסעי קט )ב( – הכרה בעילות תביעה לאחר פקיעתו או תו תוקפו של המדג פוגעת
באיזוני שנעשו בחוק מוצע זה בי זכותו של בעל המדג לבי זכות הציבור ונחלת הכלל.
אי זה ראוי כי בעל המדג ,שנהנה מהגנת החוק החזקה שבחר )כמדג רשו או כמדג לא
רשו( ,יארי דהפקטו את תקופת ההגנה שהוענקה לו ובכ יסכל את האיזוני שנזכרו
לעיל .לכ ,מוצע להבהיר כי ע תו תוקפו של המדג ,אי בו עוד זכויות כלשה .ע זאת,
וכפי שנזכר בדברי ההסבר לסעי קט )א( ,הדבר לא ישלול את תחולת של דיני סימני
המסחר או של דיני העוולות המסחריות.
מוצע לקבוע ,כי הוראות החוק יחולו ג על המדינה .בנוס ,על הפרת
82 ÛÈÚÒ
מדג יחול הדי הכללי החל על המדינה ביחס לעוולות אזרחיות אחרות ,בהתא לחוק
הנזיקי האזרחיי )אחריות המדינה( ,התשי"ב–.1952

פרק יא' :ביצוע ותקנות
מוצע לקבוע כי שר המשפטי הוא שיהא ממונה על ביצוע הוראות
83 ÛÈÚÒ
החוק ועל התקנת תקנות מכוחו ,ובי היתר לגבי סדרי די ,מועדי ,פרטי בקשות ,אגרות
ופרסו .יש לציי ,רשימת הסיווגי לעניי חוק זה תיקבע בהתא להסכ לוקרנו )סעי קט
) ,(1ור' לעניי זה ג את דברי ההסבר להגדרה "הסכ לוקרנו"(.

פרק יב' :תיקוני עקיפי
 87–84 ÌÈÙÈÚÒמוצע לתק מספר חוקי המפני לפקודה ,כ שיתאמו את החוק
המוצע .לעניי סעי  ,85מוצע לתק תיקו עקי את סעי  7לחוק זכות יוצרי השולל כבר
כיו את תחולת חוק זכות יוצרי על מדגמי ,וזאת עלמנת להבהירו .בי השאר ,מוצע
לקבוע כי מדג שאינו מיוצר ,ואינו מיועד להיות מיוצר באופ תעשייתי יוכל להיות מוג
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בזכות יוצרי .זאת ,מכיוו שמדג הוא עיצוב תעשייתי ,וא נשלל ממנו אופיו התעשייתי,
שוב אי הצדקה לשלול ממנו את הגנת חוק זכות יוצרי ,הג שהוא כשיר לרישו או
להגנה כמדג רשו או כמדג לא רשו בהתאמה .כ מוצע לקבוע ,בסעי קט )ב( ,כי חוק
זכות יוצרי לא יחול על יצירה שבוטאה במוצר כ שהיא מהווה מדג ,וכי ע פקיעת
תוקפו של המדג האמור לא תהא עוד לבעל המדג עילת תביעה בקשר למדג לפי החוק
המוצע או לפי חוק זכות יוצרי .דוגמה לכ היא ציור המוג בזכות יוצרי שהודפס על כוס,
למשל .הכוס נושאת הציור ניתנת לרישו או להגנה כמדג ,שיתייחס לכוס עצמה
ולמאפייניה החזותיי )הציור( ג יחד .לאחר פקיעת תוקפו של המדג הרשו או של
המדג הלא רשו ,לפי העניי ,לא תהא עוד עילת תביעה לבעל המדג ,בי א לפי חוק
זכות יוצרי ובי א לפי חוק המדגמי המוצע ,ביחס למדג הפרטני :הוא הכוס נושאת
העיצוב .אול ,הדבר לא ישפיע על זכות היוצרי בציור עצמו ,וא תוקפו לא פקע לפי חוק
זכות יוצרי ,אזי הציור יהא מוג ג לאחר פקיעת תוקפו של המדג .עוד יצוי ,כי
משמעותו של סעי זה היא שא מדובר במדג כהגדרת חוק זה ,א הוא אינו כשיר
לרישו ,הרי שבמדג הפרטני לא תהא ג זכות יוצרי.

פרק יג' :ביטולי  ,מועד תחילה ,תחולה והוראות מעבר
 90–88 ÌÈÙÈÚÒמוצע לקבוע ,כי תחילתו של החוק שישה חודשי מיו פרסומו )סעי
 ,(89וכי הפקודה בטלה מיו תחילתו של החוק )סעי  .(88אול ,הוראות החוק המוצע לא
יחולו על מדגמי שפורסמו בפומבי לפני יו התחילה ,על מדגמי שהוגשה לגביה בקשה
לרישו לפני יו התחילה ועל מדגמי שנרשמו לפני יו התחילה )סעי  .(90בנוס ,על
מדג שנוצר לפני יו התחילה ,אשר לו היה מוגש לפי הוראות חוק זה היה כשיר לרישו
או להגנה לפיו ,ואשר לפני יו התחילה הייתה בו זכות לפי חוק זכות יוצרי39,1911 ,
פקודת זכות יוצרי 401924 ,או חוק זכות יוצרי ,ימשי לחול אותו די ,לפי העניי .זאת,
על מנת להבטיח כי לא תישלל הגנה ממוצרי אשר לפי חוק זה ה כשירי להגנת מדג,
א בעבר הוגנו לפי דיני זכות יוצרי ,דוגמת גופני דפוס )סעי )90ב(( .עוד נקבע כי סעי
 55לפקודה ,העוסק בעבירות פליליות ,בטל מיו פרסומו של חוק זה .זאת ,משו שהחוק
המוצע אינו כולל עבירות פליליות ואי זה ראוי להמשי ולהחיל את הוראות הדי הקוד
שעה שנקבע כי עבירות אלה אי צור בה לפי החוק המוצע )סעי )90ג((.
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