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 החדש בישראל עיצוביםחוק ה

 (עיקרי החוק)

 

כתחליף "(, החוק( )להלן: "2017 –ים החדש )תשע"ז עיצובחוק הלתוקף בישראל  נכנס 2018באוגוסט 

ל חלה עאשר עד כה  ,("הפקודה" :להלן)השנים  94בת  (1924)דגמים מלפקודת הפטנטים וה ביותרנחוץ 

הפקודה אך  ,ים בישראלעיצוביסדיר את כל העניינים הנוגעים לרישום אמנם הגנת מדגמים בישראל. החוק 

  לתוקף. החוק כניסתו שללפני שנרשמו הישנה עדיין תסדיר במידה רבה מדגמים 

 

היבטים ש ףים בישראל. אעיצובלחוקים החלים על  ,שנדרש זה מכברמקיף, משמעותי  החוק מהווה תיקון

  .ותחדש מפתח הוראותהגדרות ומספר הוכנסו , לחוק החדש פקודהמסוימים נותרו דומים לאלה שב

חלק מהנושאים החשובים להלן , דבר התוכן הנכלל בחוק החדשב יםעצבאנשי מקצוע ומליידע על מנת 

 בחוק:

 

 הגדרת מוצר

מערכת  לרבות" :לחוק 1בסעיף מוגדר  "מוצר". שבפקודה "חפץ"את המונח מחליף  "מוצר"המונח החדש 

 .באופן ספציפיבחוק  לא נכללו תוכנות מחשבו גופנים ...".מסךתצוגת וגרפי  ןסימ ,האריז ,של פריטים

 

  "אופי ייחודי" תדריש

הקודמת ה דרישה, וזאת לעומתייחודיאופי על בשהעיצוב יהיה חדש ומצטברת דרישה לפי החוק, ישנה 

הרושם הכללי שהוא יוצר אם  "בעל אופי ייחודי"ייחשב  עיצוב .(לחוק 3סעיף ) בפקודה לחידוש או מקוריות

 .(7סעיף ) שפורסם בציבורעיצוב קודם וצר יע שונה מהרושם הכללי שודימהמשתמש ה אצל

 

 /אבסולוטייגלובל ידושח

 בציבור שפורסם עיצובי ממהותבאופן  שונהאם הוא  ,דשחלייחשב  עיצובמהוראות הפקודה, בשינוי מהותי 

 .(6סעיף ) הבכורהל לפני תאריך "בישראל או בחו

 

 משך ההגנה

בכפוף לתשלום שנה,  25 יהיה ,ולאחרי וא 2018באוגוסט  7תאריך ב השהוגש הבקשבעיצוב משך ההגנה ל

 .מדי חמש שניםאגרות החידוש 

 

 הארכה של רישום קיים

כשיר לקבלת יהיה , יםשנה 15 טרם הסתיימה תקופת רישומו בתשרשום ם מדג ,פי החוק החדשעל 

 ,ניםש 5 ת שלבתקופת ההארכה השלישיהארכה יש להגיש בקשה ל. בת שלוש שנים תה רביעיכהאר

 .(()ב( לחוק2)113האגרה עם אישור ההארכה )סעיף  ולשלם את
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 מדגם לא רשוםהגנה עד שלוש שנים ל

לא רשום מעניק  עיצובשנים.  3משך ברשום לא  עיצובכהגנה ל כשיריהיה  בעל אופי ייחודיחדש  עיצוב

רושם ודע יהמשתמש המאצל יוצר האו  עיצובמעתיק את ההלבעליו את הזכות למנוע מאחרים לייצר מוצר 

 .(65, 61סעיפים ) א העיצובשהמוצר נו יוצררושם הכללי של דומההכללי 

 

 חודשים 12 בתתקופת חסד 

חודשים לאחר  12חדש עד  עיצובלהגיש בקשה לרישום  מבקשתקופת חסד המאפשרת למעניק החוק 

 (.64שפורסם בציבור )סעיף 

 

 עיצובבעל ה

 ביצוע במהלךעובד  על ידי סיקעבור מעעוצב  העיצובמקרה שבו מעצב. בהיו שייכות לעיצוב יהזכויות ב

, מלבד אם הוסכם אחרת בין סיקמעהיו של הבעיצוב ית יוזכוה, סיקבמשאבי המע תוך שימושאו  ,ותפקיד

, מלבד אם עיצובלאדם שהזמין את היוקנו לפי הזמנה, הזכויות  עוצב עיצובה. במקרה שבו למעסיק העובד

 .(11-14הוסכם אחרת בין הצדדים )סעיפים 

 

 סמכ

בכפוף , ת עיצובבהפר יםחשודה טוביןרשאי לבקש את שלטונות המכס לעכב יהיה רשום  עיצובבעל 

סחורות ולא על  ,טובין מסחריים מיובאיםרק על תחול . הוראה זו פורמאליותרוצדורליות פלדרישות 

 .לשימוש עצמי המיובאות

 

 פרסום המדגם

הפירוט  צרוףבאתר האינטרנט של הרשם בתפורסם  בקשהה ,בכל הדרישות הפורמליות עמידהלאחר 

 .מבקשהשהגיש 
 

 


