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ג סיוון תשע"ה
 11מאי 1115
סימוכין171-99-1115-111215 :
אל :ציבור המבקשים ,עורכי הפטנטים ועורכי הדין
מאת :אסא קלינג ,ראש רשות הפטנטים

הודעה

הנדון :שדרוג והרחבת מערכת מקוונת להגשת בקשות לרישום סימני מסחר ומסמכים אחרים
בהתאם לפקודת סימני המסחר[ ,נוסח חדש] ,התשל"ב –  2791והתכתבות בדואר אלקטרוני
מאת מחלקת סימני מסחר
רשות הפטנטים שמחה להודיע על שדרוג מערכת ההגשה המקוונת של בקשות סימני מסחר
והרחבתה להגשת מסמכים נוספים וכן על מתן אפשרות קבלת מסמכים ממחלקת סימני מסחר
בדואר אלקטרוני (במקום בנייר).
החל מיום  22021621בקשות חדשות לרישום סימני מסחר ומסמכים אחרים המוגשים בהתאם
לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש] ,תשל"ב 1971-ולתקנות סימני מסחר ,1921 ,יוגשו על ידי
תאגיד או מי שהוא בעל תעודה אלקטרונית ("כרטיס חכם") באתר ההגשה המקוון של המחלקה
בלבד .1מי שאינו תאגיד או אינו בעל תעודה אלקטרונית יוכל להמשיך להגיש מסמכים כאמור
בנייר.
מערכת ההגשה המקוונת תפעל באתר אינטרנט חדש אשר יהיה זמין לציבור החל מיום 5221221
בשעה  ,20:66בכתובת.https://trademarksonline.justice.gov.il :
ניתן להגיע לאתר גם באמצעות לחיצה על הקישור " "TM ONLINEבאתר המחלקה בכתובת:
http://index.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/Units/trademarks/Pages/default.aspx
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הגשת מסמכים באתר דורשת הזדהות באמצעות כרטיס חכם .לשם כך יש לקשר בין משתמש
באתר לגורם המטפל בבקשה לרישום סימן מסחר או בסימן רשום (מייצג או מבקש לא מיוצג),
הרשום במערכות המידע של מחלקת סימני מסחר .בימים אלה מופצים לציבור המבקשים ובעלי
הסימנים מכתבים בהם דברי הסבר על אופן קישור זה.
להערכתנו ,בימים  102121621-22021621בקשות חדשות שיוגשו באתר האינטרנט הנוכחי של
המחלקה יגיעו למערכת התפעולית של המחלקה בעיכוב ועל כן לא ניתן יהיה לדעת את מספרן
בעת הגשתן ולא ניתן יהיה לראותן באופן מיידי במאגר סימני מסחר.
החל מיום  12021621לא ניתן יהיה להגיש בקשות חדשות לרישום סימני מסחר באתר האינטרנט
הנוכחי של המחלקה2
בהתאם לתקנות ולשם שיפור השירות לציבור המבקשים ,החל מיום  1.5.1115תתאפשר מסירת
כתובת דואר אלקטרוני לשם קבלת כל המסמכים ממחלקת סימני מסחר (למעט תעודות רישום
והעתקים מאושרים) במקום קבלתם בנייר בדואר רגיל .את הכתובת יש למסור למחלקת סימני
מסחר באמצעות בקשה מתאימה (דוגמא לטופס מצויה באתר המחלקה תחת "טפסים") .יודגש
כי באם ימסור מבקש או בא כחו דואר אלקטרוני כאמור ,כלל המסמכים מאת המחלקה (למעט
תעודות רישום והעתקים מאושרים) בכל התיקים של אותו מבקש או בא כוח יישלחו בדואר
אלקטרוני ולא תתאפשר התכתבות חלקית בנייר.
מחלקת סימני המסחר עומדת לרשותכם בשאלות והבהרות בעניין זה.

ב ב ר כ ה,
אסא קלינג
ראש רשות הפטנטים
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