תקנות המדגמים )תיקון(,התשע"ג2013-
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בתוקף סמכותי לפי סעיף )(1)56ב( לפקודת הפטנטים והמדגמים) 1926 ,להלן – הפקודה( ,ובאישור שר
המשפטים ,אני מתקין תקנות אלה:

החלפת התוספת
השלישית
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במקום התוספת השלישית לתקנות המדגמים ,יבוא:
"תוספת שלישית
)תקנה (6
סיווג סחורות
סוג  - 1מצרכי מזון
 01-01מוצרי מאפה ,עוגיות ,מאפים ,פסטה ומוצרי דגנים אחרים,
שוקולדים ,ממתקים ,גלידות;
 01-02פירות וירקות;
 01-03גבינות ,חמאה ותחליפי חמאה ,מוצרי חלב אחרים;
 01-04בשר )כולל מוצרי חזיר( ,דגים;
] 01-05ריק[
 01-06מזון בעלי חיים;
 01-99שונות.

סוג  - 2פריטי הלבשה וסדקית
 02-01הלבשה תחתונה ,לבנים ,מחוכים ,חזיות ,לבוש לילה;
 02-02ביגוד;
 02-03כיסויי ראש;
 02-04מוצרי הנעלה ,גרביים וגרביונים;
 02-05עניבות ,צעיפים ,מטפחות צוואר וממחטות;
 02-06כפפות;
 1חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ' .1053
 2חוקי א"י ,כרך ג' ,עמ'  ;1957ק"ת התשע"א עמ'  612ועמ' .1091

 02-07סדקית ואבזרי לבוש;
 02-99שונות.

סוג  - 3טובין לנסיעה ,נרתיקים ,שמשיות וחפצים אישיים ,שאינם
מפורטים במקום אחר
 03-01תיבות נסיעה ,מזוודות ,תיקי מסמכים ,תיקי יד ,מחזיקי
מפתחות ,נרתיקים המעוצבים במיוחד עבור תכולתם ,ארנקים
ופריטים דומים;
] 03-02ריק[
 03-03מטריות ,שמשיות ,צלונים ומקלות הליכה;
 03-04מניפות;
 03-99שונות.

סוג  - 4מברשות
 04-01מברשות ומטאטאים לניקיון;
 04-02מברשות טיפוח ,מברשות בגדים ,מברשות נעליים;
 04-03מברשות למכונות;
 04-04מכחולים ,מברשות לשימוש בבישול;
 04-99שונות.

סוג  - 5פריטי טקסטיל ,חומר יריעות מלאכותי וטבעי
 05-01פריטים לטוויה;
 05-02תחרה;
 05-03רקמה;
 05-04סרטים ,אמרות ועיטורים דקורטיביים אחרים;
 05-05אריגי טקסטיל;
 05-06חומר יריעות מלאכותי או טבעי;
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 05-99שונות.

סוג  - 6ריהוט
 06-01מושבים;
 06-02מיטות;
 06-03שולחנות וריהוט דומה;
 06-04רהיטים לאחסון;
 06-05רהיטים מורכבים;
 06-06רהיטים אחרים וחלקי רהיטים;
 06-07מראות ומסגרות;
 06-08קולבים;
 06-09מזרנים וכריות;
 06-10וילונות ותריסים פנימיים;
 06-11שטיחים ,מחצלות ומרבדים;
 06-12שטיחי קיר;
 06-13שמיכות וחומרי כיסוי אחרים ,טקסטיל לבית ומפות;
 06-99שונות.

סוג  - 7טובין למשק בית ,שאינם מפורטים במקום אחר
 07-01חרסינה ,כלי זכוכית ,כלי שולחן ועוד פריטים שטיבם דומה;
 07-02כלים ומכלים לבישול;
 07-03סכינים ,מזלגות וכפות לשולחן;
 07-04כלים ומכשירים המופעלים ביד להכנת מזון ומשקה;
 07-05מגהצים וציוד לכביסה ,ניקיון או ייבוש;
 07-06כלי שולחן אחרים;
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 07-07כלי קיבול ביתיים אחרים;
 07-08כלים לאח;
 07-99שונות.

סוג  - 8מכשירים וכלי עבודה
 08-01כלים ומכשירים לקידוח ,טחינה או חפירה;
 08-02פטישים וכלים ומכשירים דומים;
 08-03כלים ומכשירים לחיתוך;
 08-04מברגים וכלים ומכשירים דומים;
 08-05כלים ומכשירים אחרים;
 08-06ידיות ,גולות וצירים;
 08-07התקנים לנעילה או לסגירה;
 08-08התקנים להידוק ,תמיכה או הרכבה שאינם כלולים בסוגים
אחרים;
 08-09אבזרי מתכת והתקני מתכת לדלתות ,חלונות ורהיטים ,ופריטים
דומים;
 08-10כנים לאופניים ולאופנועים;
 08-99שונות.

סוג  - 9מארזים וכלי קיבול להובלת טובין או לטיפול בהם
 09-01בקבוקים ,קנקנים ,נאדים וכלי קיבול בעלי אמצעי מזיגה
שונים;
 09-02פחים ,פחיות ,וחביות לאחסון;
 09-03קופסאות ,נרתיקים ,מכולות ,פחים או פחיות )לשימורים(;
 09-04סלים ,ארגזים וסלסילות;
 09-05שקיות ,שקיקים ,שפופרות וכמוסות;
 09-06חבלים וחומרי קשירה;
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 09-07אמצעים וחיבורים לסגירה;
 09-08משטחים ופלטפורמות למלגזות;
 09-09כלי קיבול לפסולת ואשפה ומעמדים שלהם;
 09-99שונות.

סוג  - 10שעונים ,שעוני יד ומכשירי מדידה אחרים ,מכשירי בדיקה
ואיתות
 10-01שעוני קיר ושעונים מעוררים;
 10-02שעונים ושעוני יד;
 10-03מכשירים אחרים למדידת זמן;
 10-04מכשירים ,מנגנונים והתקנים אחרים למדידה;
 10-05מכשירים ,מנגנונים והתקנים לבדיקה ,אבטחה או ניסוי;
 10-06מנגנונים והתקנים לאיתות;
 10-07כיסויים ,נרתיקים ,חוגות ,מחוגים וכל החלקים והאבזרים
האחרים של מכשירים למדידה ,בדיקה ואיתות;
 10-99שונות.

סוג  - 11פריטי קישוט
 11-01תכשיטים
 11-02אבזרי נוי ,קישוטי שולחן ,אח וקיר ,אגרטלים לפרחים ועציצים;
 11-03מדליות ותגים;
 11-04פרחים ,פירות וצמחים מלאכותיים;
 11-05דגלים ,קישוטים לחגים;
 11-99שונות.

סוג  - 12אמצעי הובלה או הנפה
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 12-01כלי רכב הנגררים על ידי בעלי חיים;
 12-02עגלות יד ,מריצות;
 12-03קטרים וכלי רכב הנעים על מסילות ברזל וכל כלי רכב אחר הנע
על מסילה;
 12-04קרוניות רכבל ,מעליות-כיסא ומעליות סקי;
 12-05מעליות ואמצעי הנפה להעמסה או להסעה;
 12-06ספינות ואניות;
 12-07כלי טיס וכלי רכב לחלל;
 12-08מכוניות ,אוטובוסים ומשאיות;
 12-09טרקטורים;
 12-10גוררים ונגררים לכביש;
 12-11אופניים ואופנועים;
 12-12עגלות ילדים ,כיסאות לנכים ,אלונקות;
 12-13כלי רכב מיוחדים;
 12-14כלי רכב אחרים;
 12-15צמיגים ושרשראות נגד החלקה לכלי רכב;
 12-16חלקים ,ציוד ואבזרים לכלי רכב ,שאינם כלולים בסוגים או
בתת-סוגים אחרים;
 12-99שונות.

סוג  - 13ציוד לייצור ,הפצה או השנאה של חשמל
 13-01מחוללים ומנועים;
 13-02שנאים ,מישרי זרם ,מצברים וצוברים;
 13-03ציוד להעברת אנרגיה חשמלית או לבקרתה;
 13-99שונות.
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סוג  - 14ציוד הקלטה ,תקשורת או אחזור מידע
 14-01ציוד להקלטה או לשכפול של קולות או תמונות;
 14-02ציוד לעיבוד נתונים וכן מנגנונים והתקנים לציוד היקפי;
 14-03ציוד תקשורת ,מתקני שלט-רחוק אלחוטיים ומגברים לרדיו;
 14-04תצוגות מסך ואייקונים;
 14-99שונות.

סוג  - 15מכונות ,שאינן מפורטות במקום אחר
 15-01מנועים;
 15-02משאבות ומדחסים;
 15-03מכונות חקלאיות;
 15-04מכונות לבניין;
 15-05מכונות כביסה ,ניקוי וייבוש;
 15-06מכונות לטקסטיל ,מכונות תפירה ,סריגה ורקמה ,כולל חלקים
בלתי נפרדים מהן;
 15-07מכונות ומנגנונים לקירור;
] 15-08ריק[
 15-09כלי מכונות ,מכונות קרצוף ויציקה;
 15-99שונות.

סוג  - 16מנגנונים לצילום ,להסרטה או לאופטיקה
 16-01מצלמות ומסרטות;
 16-02מקרנים ומערכות צפייה;
 16-03מנגנונים להעתקה ולהגדלה;
 16-04מנגנונים וציוד לפיתוח;
 16-05אבזרים;
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 16-06פריטים אופטיים;
 16-99שונות.

סוג  - 17כלי נגינה
 17-01כלי מקלדת;
 17-02כלי נשיפה;
 17-03כלי מיתר;
 17-04כלי הקשה;
 17-05כלים מכניים;
 17-99שונות.

סוג  - 18מכונות הדפסה ומכונות משרדיות
 18-01מכונות כתיבה ומכונות חישוב;
 18-02מכונות הדפסה;
 18-03אותיות וגופנים ;
 18-04מכונות לכריכת ספרים ,מכונות הידוק למדפסות ,גיליוטינות
ומספריים )לכריכת ספרים(;
 18-99שונות.

סוג  - 19מכשירי כתיבה וציוד משרדי ,חומרים לאמנות ולהוראה
 19-01נייר כתיבה ,כרטיסים לתכתובת ולהודעות;
 19-02ציוד משרדי;
 19-03לוחות שנה;
 19-04ספרים וחפצים אחרים שמראם החיצוני דומה;
] 19-05ריק[
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 19-06חומרים ומכשירים לכתיבה ביד ,לשרטוט ,לציור ,לפיסול,
לחריטה ולטכניקות אמנותיות אחרות;
 19-07חומרי הוראה;
 19-08דברי דפוס אחרים;
 19-99שונות.

סוג  - 20ציוד למכירות ולפרסום ,שלטים
 20-01מכונות מכירה אוטומטיות;
 20-02ציוד לתצוגה ולמכירות;
 20-03שלטים ,לוחות מודעות והתקני פרסום;
 20-99שונות.

סוג  - 21משחקים ,צעצועים ,אוהלים וציוד ספורט
 21-01משחקים וצעצועים;
 21-02מנגנונים וציוד להתעמלות ולספורט;
 21-03פריטים אחרים לשעשוע ולבידור;
 21-04אוהלים ואבזריהם;
 21-99שונות.

סוג  - 22כלי נשק ,פריטים פירוטכניים ,פריטים לציד ,דיג והדברת
מזיקים
 22-01כלי ירייה;
 22-02כלי נשק אחרים;
 22-03תחמושת ,רקטות ופריטים פירוטכניים;
 22-04מטרות ואבזרים;
 22-05ציוד לציד ולדיג;
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 22-06מלכודות ,פריטים להדברת מזיקים;
 22-99שונות.

סוג  - 23ציוד להעברת נוזלים ,ציוד לסניטציה ,להסקה ,לאוורור
ולמיזוג אוויר ,דלק מוצק
 23-01ציוד להעברת נוזלים;
 23-02כלים סניטריים;
 23-03ציוד להסקה;
 23-04ציוד לאוורור ולמיזוג אוויר;
 23-05דלק מוצק;
 23-99שונות.

סוג  - 24ציוד רפואי וציוד מעבדה
 24-01מנגנונים וציוד לרופאים ,בתי חולים ומעבדות;
 24-02מכשירים רפואיים ,מכשירים וכלים לשימוש מעבדה;
 24-03תותבים;
 24-04חומרים לחבישת פצעים ,לסיעוד ולטיפול רפואי;
 24-99שונות.

סוג  - 25יחידות בניין ורכיבי בנייה
 25-01חומרי בניין;
 25-02חלקי בניין מיוצרים מראש או מורכבים מראש;
 25-03בתים ,מוסכים ובניינים אחרים;
 25-04מדרגות ,סולמות ופיגומים;
 25-99שונות;
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סוג  - 26מנגנוני תאורה
 26-01פמוטים ופמוטים מרובי זרועות;
 26-02לפידים ,מנורות ופנסים ידניים;
 26-03אבזרי תאורה ציבוריים;
 26-04גופי תאורה ,חשמליים או שאינם חשמליים;
 26-05נורות ,מנורות ,נברשות ,אבזרי קיר ותקרה ,אהילים ,מחזירי
אור ,נורות הקרנה למצלמות ולמסרטות;
 26-06התקני תאורה לכלי רכב;
 26-99שונות.

סוג  - 27טבק ואספקה למעשנים
 27-01טבק ,סיגרים וסיגריות;
 27-02מחזיקי מקטרות ,סיגרים וסיגריות;
 27-03מאפרות;
 27-04גפרורים;
 27-05מצתים;
 27-06נרתיקי סיגרים ,נרתיקי סיגריות וצנצנות ונרתיקים לטבק;
 27-99שונות.

סוג  - 28מוצרי רוקחות וקוסמטיקה ,פריטים ומנגנונים לטיפוח
 28-01מוצרי רוקחות;
 28-02מוצרי קוסמטיקה;
 28-03פריטי טיפוח וציוד למכוני יופי;
 28-04פיאות נוכריות ,תוספות שיער מלאכותיות;
 28-99שונות.
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סוג  - 29התקנים וציוד נגד מפגעי אש ,למניעת תאונות ולחילוץ
 29-01התקנים וציוד נגד מפגעי אש;
 29-02התקנים וציוד למניעת תאונות ולחילוץ ,שאינם מפורטים
במקום אחר;
 29-99שונות.

סוג  - 30פריטים לטיפול בבעלי חיים
 30-01מלבושים לבעלי חיים;
 30-02מכלאות ,כלובים ,מלונות ומחסות דומים;
 30-03מתקני הזנה והשקיה;
 30-04אבזרי רתימה ואיכוף לרכיבה;
 30-05שוטים ומלמדים;
 30-06מיטות וקינים;
 30-07עמדות קינון ואבזרים אחרים לכלוב;
 30-08סמנים ,סימנים וכבלים;
 30-09עמודי קשירה;
 30-99שונות.

סוג  - 31מכונות וכלים להכנת מזון או משקה ,שאינם מפורטים
במקום אחר
 31-00מכונות וכלים להכנת מזון או משקה ,שאינם מפורטים במקום
אחר".
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תחילה ,תחולה

.2

וסייג לתחולה

תחילתן של תקנות אלה  60ימים מיום פרסומן )להלן  -יום התחילה( ,ובקשות
שיוגשו למן יום התחילה יסווגו לפי הסוגים והתת-סוגים המפורטים בתקנות
אלה; ואולם –
) (1אין בתקנות אלה כדי להרחיב או לצמצם את היקף ההגנה האמור בסעיף
 37לפקודה לגבי מדגמים שהיו רשומים ערב יום התחילה;
) (2בעל זכות מדגם אשר הגיש בקשה לרישומו ובקשתו טרם נתקבלה ,רשאי
לתקן את בקשתו כדי שהמדגם יסווג לפי הסוגים והתת-סוגים המפורטים
בתקנות אלה; אין בהוראה זו כדי לגרוע מסמכות הרשם לפי סעיף (2)30
לפקודה.
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