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התשס"ז-2007* ,(6 (מס' לתיקון פקודת סימני מסחר חוק

17 17(א),1.תיקון סעיף הפקודה), בסעיף  (להלן - התשל"ב-11972  חדש], [נוסח מסחר סימני בפקודת
תימחק. - "בכתב" המילה

22 בדרך2.תיקון סעיף "הודעה יבוא שנקבע"  בטופס  בכתב "הודעה  במקום  לפקודה, 22(א) בסעיף
שנקבעה".

24 תימחק.3.תיקון סעיף - "בכתב" המילה לפקודה, 24(ב) בסעיף

42 ובה"4.תיקון סעיף "הודעה חתומה בידו, יבוא ובו" בידו, חתום לפקודה, במקום "כתב 42(ב) בסעיף
כאמור". "הודעה יבוא כאמור" "כתב ובמקום

71 יבוא: 5.החלפת סעיף 71 לפקודה במקום סעיף

להתקין71."ביצוע ותקנות רשאי  והוא זו, פקודה ביצוע על ממונה השר  (א)
אלה: בענינים לרבות לביצועה, תקנות

פקודה לפי  מסמכים של וההעברה העריכה אופן  (1)
והעברה של עריכה לענין הוראות לקבוע השר זו, ורשאי
אלקטרונית אלקטרוניים ולענין השימוש בחתימה מסמכים
ביחס אליהם; מאושרת אלקטרונית בחתימה מאובטחת או

- זו בפסקה

שהם זו פקודה  לפי מסמכים - אלקטרוניים" "מסמכים 
אלקטרונית לשמירה הניתנים אלקטרוניים מסרים

כפלט; ולהפקה

"חתימה מאובטחת", אלקטרונית "חתימה אלקטרוני", "מסר
חתימה בחוק כהגדרתם  - מאושרת" אלקטרונית

התשס"א-22001; אלקטרונית,

המחשבים, התשנ"ה-31995; בחוק - כהגדרתו "פלט"

לפי ושירותים פעולות הודעות, בקשות, בעד אגרות (2)
זו; פקודה

לפי ולבקשות להתנגדויות לערעורים, דין סדרי (3)
זו; פקודה

שיש ענין שבכל ובלבד ח'1, פרק לביצוע הנוגע ענין כל (4)
כהגדרתם מדריד, בתקנות או  בפרוטוקול  הוראות לגביו
תקנות הפרוטוקול ולפי התקנות לפי האמור, יותקנו בפרק

מדריד;

זו, פקודה לפי מסמכים שהוגשו לרשם שמירת אופן (5)
אלקטרוניים; באמצעים לרבות

מאושרים עותקים של והפצה הפקה וכן בפנקס, עיון (6)
אלקטרוניים מסמכים באמצעות לרבות בפנקס מהרישומים

.(1) כהגדרתם בפסקה

הכלכלה ועדת באישור יותקנו (א)(2) קטן לפי סעיף תקנות (ב)
הכנסת." של

תימחק.6. - (2) פסקה לפקודה, 72 בסעיף

התשס"ג-42003 - 7. ,(5 (מס' מסחר סימני פקודת לתיקון בחוק

יבוא: 4 סעיף אחרי (1)

סעיפים "הוספת
ו–17ב 17א

יבוא:4א. לפקודה 17 סעיף אחרי

הבקשה בסעיף17א."חלוקת כאמור  בקשה  לרשם  שהגיש  מי  (א)
כל רשאי, טובין,  של סוגים  כמה לגבי  17(א),
הבקשה נושא  המסחר  סימן נרשם  לא  עוד
שהבקשה תחולק לבקש מהרשם ,26 סעיף לפי
בדרך הטובין, סוגי לפי  נפרדות, לבקשות
לחלוקה); החליט בקשה - זה שנקבעה (בסעיף
כל של יהיה תאריכה חלוקה כאמור, על הרשם
הוגשה שבו כתאריך שהופרדו מהבקשות אחת

המקורית. הבקשה

הפרסום לאחר לחלוקה בקשה הוגשה (ב)
יראו ,23 סעיף לפי המקורית הבקשה קיבול של
לרישום   24 סעיף לפי שהוגשה התנגדות כל
כאילו המקורית, הבקשה  נושא  המסחר סימן
ככל מהבקשות שהופרדו, כל אחת לגבי הוגשה

אליה. נוגעת שההתנגדות

כאמור17ב.איחוד בקשות בקשות  כמה  לרשם שהגיש  מי  (א)
מסחר סימן אותו  של לרישום  17(א) בסעיף
לפי הבקשות קיבול פורסם לא עוד כל רשאי,
הבקשות את לאחד מהרשם לבקש ,23 סעיף
שנקבעה (בסעיף בדרך אחת, הנפרדות לבקשה

לאיחוד). בקשה - זה

לאחד הרשם רשאי לאיחוד, בקשה הוגשה (ב)
שוכנע אחת, אם לבקשה הבקשות הנפרדות את

אלה: התקיימו שניים כי

באותו הוגשו הנפרדות הבקשות (1)
מועד;

המסחר סימן על לבעלות  הטוען (2)
הגשת בעת הוא, הנפרדות הבקשות נושא

אדם.""; אותו לאיחוד, הבקשה
__________

בהצעות פורסמו הסבר ודברי  החוק הצעת ;(2007 במרס   19) התשס"ז באדר כ"ט ביום בכנסת  * התקבל

.504 עמ' התשס"ו (12 ביוני 2006), בסיון ט"ז מיום  ,245 ― הממשלה חוק  
.556 עמ' התשס"ג, ס"ח ;511 עמ' חדש 26, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

2 ס"ח התשס"א, עמ' 210.

3 ס"ח התשנ"ה, עמ' 366.
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מאושרים עותקים של והפצה הפקה וכן בפנקס, עיון (6)
אלקטרוניים מסמכים באמצעות לרבות בפנקס מהרישומים

.(1) כהגדרתם בפסקה

הכלכלה ועדת באישור יותקנו (א)(2) קטן לפי סעיף תקנות (ב)
הכנסת." של

תימחק.6. - (2) פסקה לפקודה, 72 בסעיף

התשס"ג-42003 - 7. ,(5 (מס' מסחר סימני פקודת לתיקון בחוק

יבוא: 4 סעיף אחרי (1)

סעיפים "הוספת
ו–17ב 17א

יבוא:4א. לפקודה 17 סעיף אחרי

הבקשה בסעיף17א."חלוקת כאמור  בקשה  לרשם  שהגיש  מי  (א)
כל רשאי, טובין,  של סוגים  כמה לגבי  17(א),
הבקשה נושא  המסחר  סימן נרשם  לא  עוד
שהבקשה תחולק לבקש מהרשם ,26 סעיף לפי
בדרך הטובין, סוגי לפי  נפרדות, לבקשות
לחלוקה); החליט בקשה - זה שנקבעה (בסעיף
כל של יהיה תאריכה חלוקה כאמור, על הרשם
הוגשה שבו כתאריך שהופרדו מהבקשות אחת

המקורית. הבקשה

הפרסום לאחר לחלוקה בקשה הוגשה (ב)
יראו ,23 סעיף לפי המקורית הבקשה קיבול של
לרישום   24 סעיף לפי שהוגשה התנגדות כל
כאילו המקורית, הבקשה  נושא  המסחר סימן
ככל מהבקשות שהופרדו, כל אחת לגבי הוגשה

אליה. נוגעת שההתנגדות

כאמור17ב.איחוד בקשות בקשות  כמה  לרשם שהגיש  מי  (א)
מסחר סימן אותו  של לרישום  17(א) בסעיף
לפי הבקשות קיבול פורסם לא עוד כל רשאי,
הבקשות את לאחד מהרשם לבקש ,23 סעיף
שנקבעה (בסעיף בדרך אחת, הנפרדות לבקשה

לאיחוד). בקשה - זה

לאחד הרשם רשאי לאיחוד, בקשה הוגשה (ב)
שוכנע אחת, אם לבקשה הבקשות הנפרדות את

אלה: התקיימו שניים כי

באותו הוגשו הנפרדות הבקשות (1)
מועד;

המסחר סימן על לבעלות  הטוען (2)
הגשת בעת הוא, הנפרדות הבקשות נושא

אדם.""; אותו לאיחוד, הבקשה

__________
4 ס"ח התשס"ג, עמ' 556.

72 תיקון סעיף

לתיקון חוק תיקון
סימני פקודת
(5 (מס' מסחר
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יבוא: 13 סעיף אחרי (2)

36א סעיף יבוא:13א."הוספת לפקודה 36 סעיף אחרי

כמה "איחוד
של רישומים

אותו סימן מסחר

אותו36א. רישומים של כמה של הבעל הרשום (א)
את לאחד מהרשם לבקש  רשאי  מסחר סימן
שנקבעה בדרך אחד, לרישום כאמור הרישומים

בקשה לאיחוד רישומים). זה - (בסעיף

רשאי רישומים, לאיחוד  בקשה  הוגשה (ב)
לרישום הנפרדים הרישומים את לאחד הרשם
אחד,אםשוכנעשהבקשותלכלאחדמהרישומים

כאמור הוגשו באותו מועד.

לפי רישומים איחוד על הרשם החליט (ג)
ויציין בפנקס האיחוד דבר את ירשום זה, סעיף
כל  לגבי שנרשם  4 בסעיף כאמור פרט כל בו

שאוחדו." מהרישומים אחד

37 בטל.";13ב.ביטול סעיף - לפקודה 37 סעיף

יבוא: 17 סעיף במקום (3)

48 סעיף -17."תיקון לפקודה 48 בסעיף

או הטובין כל "לגבי יבוא הדין" "מכוח אחרי (א), קטן בסעיף (1)
חלקם,"; או רשום שלגביהם הוא הטובין סוגי

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי (2)

חלק לגבי (א) קטן בסעיף כאמור הבעלות הועברה "(א1)
מסחר, סימן אותו רשום שלגביהם הטובין סוגי או הטובין מן
נפרדים, לרישומים סימן המסחר רישום את הרשם יחלק

שנקבעה."; בדרך

קטנים "סעיפים יבוא (א)" "סעיף קטן במקום (ב), קטן בסעיף (3)
ו–(א1)"."; (א)

- 19 בסעיף (4)

יבוא: לפקודה, המובא בו, 56ד סעיף אחרי (א)

טעות "תיקון
בבקשה

או בין–לאומית
בבקשת הרחבה

מייעדת שאינה  בין–לאומית בבקשה טעות תיקון  56ד1.
ישראל, את מייעדת שאינה  הרחבה  בבקשת  או ישראל את
הוראות זה לענין יחולו ולא  מדריד,  תקנות לפי  יהיה

;".20 סעיף

יבוא: פסקה (1) אחרי המובא בו, 56ה לפקודה, בסעיף (ב)

לפי יהיו בקשות איחוד או בקשות חלוקת ו–17ב, 17א סעיפים לענין "(1א)
מדריד; תקנות ולפי לפרוטוקול 9 סעיף הוראות

בנוגע או ישראל בבקשה המייעדת את טעות תיקון ,20 סעיף לענין (1ב)
מדריד;"; תקנות לפי יהיה אליה

בו - המובא 56י לפקודה, בסעיף (ג)

;"33 יבוא "סעיף ו–37" 36 ,33 במקום "סעיפים (1) בפסקה (2),

- (2) בפסקה (3)(א)

;",36" יבוא אחרי "סעיפים" ברישה, (א)

יבוא: (1) פסקה במקום (ב)

36(א); סעיף לפי ברישום לשינוי בקשה (1)"

סעיף לפי הדין מכוח  או  העברה מכוח  לרישום  בקשה (1א)
49(א);";

יבוא: (3) אחרי פסקה (3)

מסחר סימן אותו של רישומים כמה איחוד 36א, סעיף לענין (4)"
מדריד." תקנות ולפי לפרוטוקול 9 סעיף הוראות לפי יהיה

אולמרט  אהוד
הממשלה ראש

פרידמן  דניאל
המשפטים שר

איציק  דליה
המדינה נשיא מקום ממלאת

איציק  דליה
יושבת ראש הכנסת

התשס"ז-2007* ,(6 מס' (תיקון החשמל משק חוק

סעיף1. אחרי ,31 בסעיף  העיקרי),  החוק - (להלן  התשנ"ו-11996  החשמל, משק  בחוק
יבוא: (ג) קטן

ידי על  המשולמים  התעריפים  בקביעת (א), קטן בסעיף האמור  אף "(ד) על 
כתוצאה בחשבון הובאו שלא העלויות את  בחשבון הרשות תביא הצרכנים כלל

31א." סעיף מהתשלומים המופחתים לפי

לחוק העיקרי יבוא:2. 31 סעיף אחרי

"תשלומים
מופחתים

הבטחת31א. לחוק  2(א)(4) סעיף לפי לגמלה הזכאי צרכן (א)
של בשיעור מופחת תשלום ישלם התשמ"א-21980, הכנסה,
מדי  שצרך הראשונים בעד 400 הקוט"ש הביתי, 50% מהתעריף
התעריף - ביתי" זה, "תעריף בלבד; בסעיף ביתי בשימוש חודש
המשמשים לבתים המיועדת חשמל צריכת בעבור לתשלום

בלבד. למגורים

שר(ב) ובהסכמת הרווחה שר עם בהתייעצות השר, (1)
שמי נוספות, נזקקות אוכלוסיות לקבוע רשאי האוצר,
שיקבע בשיעור מופחת,  תשלום ישלם  עמן שנמנה
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בו - המובא 56י לפקודה, בסעיף (ג)

;"33 יבוא "סעיף ו–37" 36 ,33 במקום "סעיפים (1) בפסקה (2),

- (2) בפסקה (3)(א)

;",36" יבוא אחרי "סעיפים" ברישה, (א)

יבוא: (1) פסקה במקום (ב)

36(א); סעיף לפי ברישום לשינוי בקשה (1)"

סעיף לפי הדין מכוח  או  העברה מכוח  לרישום  בקשה (1א)
49(א);";

יבוא: (3) אחרי פסקה (3)

מסחר סימן אותו של רישומים כמה איחוד 36א, סעיף לענין (4)"
מדריד." תקנות ולפי לפרוטוקול 9 סעיף הוראות לפי יהיה

אולמרט  אהוד
הממשלה ראש

פרידמן  דניאל
המשפטים שר

איציק  דליה
המדינה נשיא מקום ממלאת

איציק  דליה
יושבת ראש הכנסת

התשס"ז-2007* ,(6 מס' (תיקון החשמל משק חוק

סעיף1. אחרי ,31 בסעיף  העיקרי),  החוק - (להלן  התשנ"ו-11996  החשמל, משק  בחוק
יבוא: (ג) קטן

ידי על  המשולמים  התעריפים  בקביעת (א), קטן בסעיף האמור  אף "(ד) על 
כתוצאה בחשבון הובאו שלא העלויות את  בחשבון הרשות תביא הצרכנים כלל

31א." סעיף מהתשלומים המופחתים לפי

לחוק העיקרי יבוא:2. 31 סעיף אחרי

"תשלומים
מופחתים

הבטחת31א. לחוק  2(א)(4) סעיף לפי לגמלה הזכאי צרכן (א)
של בשיעור מופחת תשלום ישלם התשמ"א-21980, הכנסה,
מדי  שצרך הראשונים בעד 400 הקוט"ש הביתי, 50% מהתעריף
התעריף - ביתי" זה, "תעריף בלבד; בסעיף ביתי בשימוש חודש
המשמשים לבתים המיועדת חשמל צריכת בעבור לתשלום

בלבד. למגורים

שר(ב) ובהסכמת הרווחה שר עם בהתייעצות השר, (1)
שמי נוספות, נזקקות אוכלוסיות לקבוע רשאי האוצר,
שיקבע בשיעור מופחת,  תשלום ישלם  עמן שנמנה

__________
בהצעות פורסמו הסבר ודברי  החוק הצעת ;(2007 במרס   19) התשס"ז באדר כ"ט ביום בכנסת  * התקבל

.86 עמ' התשס"ז (26 בפברואר 2007), באדר ח' מיום  ,135 ― הכנסת חוק  
.132 עמ' התשס"ז, 1 ס"ח התשנ"ו, עמ' 208;

2 ס"ח התשמ"א, עמ' 30.

31 תיקון סעיף

31א הוספת סעיף


