
לאומיות לרישום עיצובים באמצעות -הגשת בקשות בין

 מערכת האג

 

 כניסת הסדר האג לתוקף בישראל

לאומי לקניין רוחני אישרורה של מדינת -הביןהופקד בארגון  03/10/2019ביום  .1

 The –לאומי של עיצובים תעשייתיים -ישראל את הסכם האג בנוגע לרישום בין

Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial 

Designs,  אזרחים וחברות ישראליות יוכלו להגיש  03/01/2020לפיכך החל מיום

לאומיות לרישום עיצוב המייעדות מדינות -ןלאומי לקניין רוחני בקשות בי-הביןלארגון 

לאומיות לרישום עיצוב -ביןהחברות בהסכם, ורשות הפטנטים תחל לקבל בקשות 

 המייעדות את ישראל.

 

 ,בהסכם החברות במדינות הפעילים ,וחברות תושבים, לאזרחים מאפשר ההסכם .2

 הגשת באמצעות ,בו החברות המדינות בכלל שפותחו תעשייתיים עיצובים לרשום

 רוחני לקניין העולמי ארגוןלאומי של ה-משרד הביןל שמוגשתאחת  לאומית-בין בקשה

(WIPO – World Intellectual Property Organization ) המנהל את ההסכם. 

 

 לאומיות באמצעות הסדר האג-הגשת בקשות בין

 ) WIPO– לאומי לקניין רוחני-הביןלארגון לאומית יש להגיש ישירות -בקשה בין .3

)World Intellectual Property Organization. 

 

ולשלם את  ההגנהיש לציין את המדינות שבהן מתבקשת לאומית -ביןהבבקשה  .4

והעברתה  WIPO -האגרות המתאימות לכל מדינה מיועדת. לאחר קבלת הבקשה ב

על ידי הארגון למדינות המיועדות, כל מדינה מיועדת תבחן בהתאם לדיניה האם 

 העיצוב כשיר להגנה ולרישום בשטחה.

 

בנושא מערכת  ,לאומי-תרגום המדריך של המשרד הביןאת  כאןלנוחותכם תמצאו  .5

 לאומי של עיצובים תעשייתיים.-האג לרישום בין

 

 להגיש את בקשתו באנגלית. המייעד את ישראללאומית -מבקש של בקשה ביןעל  .6
 

על פי  ,לאותו סוגהמשתייכים  עיצובים שונים 100לכלול עד  יכולהלאומית -בקשה בין .7
 (.Locarno Classification –לאומי לעיצובים תעשייתיים )סיווג לוקרנו -הסיווג הבין
לאומיות רב עיצוביות המייעדות את ישראל, תחולקנה בישראל באופן -בקשות בין

 , כך שכל בקשה תכלול עיצוב אחד.לבקשות נפרדות אוטומטי

 

 לאומית-פרסום בקשה בין

לאומי -מהמשרד הביןרשאי לבקש  (נוסח ז'נבה)על פי  לאומית-של בקשה ביןמבקש  .8
 אם או ,חודשים מיום ההגשה 30על  כי פרסום העיצובים יידחה לתקופה שלא תעלה

https://www.wipo.int/hague/en/
https://www.wipo.int/hague/en/
https://www.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/Units/midgamim/Documents/WIPO_Hague_Guide.pdf
https://www.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/Units/midgamim/Documents/WIPO_Hague_Guide.pdf


 החל ממועד דין הקדימה. נתבע דין קדימה
 

תקופת הדחייה לא יכולה לעלות על שישה  לאומי מייעד את ישראל,-הרישום הביןאם  .9
 יום הגשת הבקשה.חודשים מ

 

 בחינה פורמלית

עומדת  שהבקשה בודק לאומי-ןהבי המשרדלאומית, -ןעם קבלת הבקשה הבי .10
 מונותתהלאיכות לסיווג הבקשה, בדרישות הפורמליות שנקבעו, כגון אלה הנוגעות 

לאומי שולח -המשרד הביןבמידת הצורך הנדרשות.  האגרותתשלום לו העיצוביםשל 
כאשר תוך פרק זמן של שלושה חודשים, ב ליקויים שעליו לתקןעל  ההודע למבקש

 .שנזנחה כבקשהלאומית תחשב -במידה והדבר לא נעשה, הבקשה הבין
 

של בכדי למנוע סירובים אפשריים מצד המדינות המיועדות על יסוד גילוי לא מספק  .11
לאומי לעניין תקינות -מומלץ לעיין במדריך של המשרד הביןצוב, יהע
תמונות/שרטוטים ה

http://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/pdf/guidance.pd
f 
 

-ןבדרישות הפורמליות שנקבעו, הלשכה הבי תאומית עומדל-ןבי כאשר בקשה .12
ביומן  מהלאומי ועם פרסום רישו-ןעם רישומה במרשם הבימתקדמת לאומית 

 .)gns BulletinInternational Desi( לאומי-העיצובים הבין
 

לאומי רשום המייעד את ישראל הינו כעיצוב לגביו הוגשה -עיצוב ביןמעמדו של יודגש כי  .13
דרושה , לפיכך כדי שהעיצוב יאושר לרישום בישראל בקשה לרישום עיצוב.בישראל 

 .של חידוש ואופי ייחודי בחינה מהותית

 

 בחינה מהותית

 אינו, ולפיכך חידוש ואופי ייחודי שלבחינה מהותית מבצע  אינולאומי -ןהבי משרדה .14
הם אלו שיבצעו בישראל . בוחני העיצובים זו מסיבהלאומית -ןרשאי לדחות בקשה בי

 מהותית.הבחינה את ה
 

-רד הביןשלמואם הבחינה המהותית תעלה שהעיצוב כשיר לרישום, העיצוב ירשם  .15
 הודעה על הענקת הגנה לעיצוב בישראל.תשלח לאומי 

 
 על בוחן העיצובים להודיעאם הבחינה המהותית תעלה שהעיצוב אינו כשיר לרישום,  .16

 הרישום פרסום מיום חודשים 12 בתוך לאומית-הבין למשרד הגנה למתן סירוב על
אם הודעת סירוב לא ניתנה במשך פרק זמן זה הרישום  .WIPO באתר לאומי-הבין
 .בישראל לאומי יקבל תוקף של עיצוב רשום-הבין

 
לו אילו הגיש את  עומדים הסעדים שהיו םלמבקש אות במקרה של סירוב, עומדים .17

זה לצורך  אך ,להודעת הסירובלבוחן ניתן להשיב  .לישראלהאמור ישירות  העיצוב
לאומי אינו מעורב -המשרד הבין על המבקש למסור מען למסירת מסמכים בישראל.

 בהליך שכזה.
 

יתכן כי הבוחן בחינה חוזרת של העיצוב המבוקש בעקבותיה ל תביאתשובת המבקש  .18
הודעה  או יוציא הודעת סירוב נוספת. ,ימשוך את הודעת הסירוב וירשום את העיצוב

על הענקת הגנה לעיצוב בישראל, לאחר סירוב, או הודעת סירוב סופית תישלח גם 

http://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/pdf/guidance.pdf
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 לאומי וגם למען שהמבקש מסר בישראל.-למשרד הבין

 

 עיצוב מוסף

 תעלה המהותית הבחינה אםלאומי מוסף אינה אפשרית, לפיכך -צוב ביןשה של עיהג .19
 תישלח זה בנושא סירוב הודעת, רשום לעיצוב מוסף עיצוב הינו לאומי-הבין שהעיצוב

 .WIPO-ל
 

 ברישום המחזיק, העיצובים לחוק( ב)85 סעיף פי שעל הסבר תכלול הסירוב הודעת .20
 בתוך ,לישראל ישירות וסףמ ו כעיצובעיצוב לרישום בקשה להגיש רשאי בינלאומי

 .אגרה תשלום וללא הסירוב מהודעת חודשים שלושה
 

 לעיצובים ,שמדובר בעיצוב מוסף בטענהרשות הפטנטים לא תשלח הודעות סירוב  .21
 .רב עיצוביתבין לאומית ותה בקשה שנכללו בא

 

 לאומי-שינויים במרשם הבין

לאומי, יחד -רד הביןישירות למש יש להגישלאומיים -של רישומים בין בקשות לחידוש .22
 עם תשלום אגרות החידוש המתאימות.

 
יש להגיש ישירות למשרד גם כן כתובת או בבעלות בבקשות לרישום שינוי בשם,  .23

 אגרות המתאימות.הלאומי, יחד עם תשלום -הבין
 

הנוגעים למערכת האג לרישום בינלאומי של עיצובים  נוספים מידע וכליםניתן למצוא  .24
 .)WIPO  )/www.wipo.int/hague/enבאתר 

 

בכתובת האלקטרונית הבאה:  WIPOמענה לשאלות נפוצות ניתן למצוא באתר  .25
https://www.wipo.int/hague/en/faqs.html 
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