
 

 

 

          לקוחות נכבדים,

, מליאת הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית את הצעת חוק העיצובים 26.7.2017ביום 

החוק ייכנס לתוקפו שנה לאחר  "(.החוק" או "חוק העיצובים)להלן: " 2017-התשע"ז

 פרסומו ברשומות.

מכשירים "עיצוב" הוא המאפיין הוויזואלי של מוצרים תעשייתיים )כגון מכוניות, 

חשמליים, רהיטים, תכשיטים, פרטי אופנה ועוד(, אשר אינו נובע מהתפקוד הפונקציונלי 

שלהם. חוק העיצובים מהווה מהפכה של ממש בהגנה המשפטית הניתנת לעיצובים, והוא 

)להלן: פקודת הפטנטים והמדגמים המעוגן ב 1924קודם משנת את ההסדר המחליף 

 ."(פקודת המדגמים"

חדשנות  עידודמחד גיסא,  - בין שני אינטרסים ציבורייםהנה ליצור איזון  מטרת החוק

על  באותם עיצובים של השימושיתר מניעת הגבלת פיתוח עיצובים חדשים; ומאידך גיסא, ו

, ימינו-בת גם להתאים את הדין להתפתחות הטכנולוגיתבנוסף, החוק נועד . ידי הציבור

 , ולפסיקה שהתפתחה בבתי המשפט. לדין הבינלאומי ולאמנות בינלאומיות

 הנושאים המרכזיים המוסדרים בחוק

צבע,  ,ובכלל זה מתאר ,מראהו של מוצר המורכב ממאפיין חזותיהחוק מגדיר עיצוב כ

חומר. החוק מספק הגנה לא רק על מוצרים מוחשיים אלא גם על צורה, עיטור, מרקם או 

 סימנים גרפיים ותצוגות מסך.

במספר מישורים. להלן נסקור את העיקריים והחדשניים  יםחדש יםהחוק קובע הסדר

 בנושאים שמוסדרים בחוק:

חוק קובע כי עיצוב יהיה כשיר להגנה ההחוק מגדיר תנאי כשירות לרישום עיצוב. כך,  (1)

רישום עיצוב מקנה לבעליו, בכפוף כעיצוב רשום בתנאי שהוא חדש ובעל אופי ייחודי. 

בניגוד למצב הנוכחי בו ההגנה וזאת, שנים ) 25של  תקופהלתנאי החוק, הגנה למשך 

 שנים(. 15למשך היא 

החוק  מעניקלעיצוב לא רשום. בכך אחד החידושים העיקריים בחוק הוא מתן הגנה  (2)

אשר אינן מצדיקות השקעת משאבים  לעיצובים שהם בגדר "אופנות חולפות" הגנה

. נים ומעצבים פרטייםבהליך רישום, ומספק מענה לצרכים מסחריים של עסקים קט

להיות המוצר חדש ובעל אופי ייחודי, וכן שהוא הוצע למכירה או הופץ כך, בכפוף 

 בישראל באופן מסחרי על ידי בעל העיצוב או מי מטעמו, בתוך פרק זמן שהוגדר בחוק,

שנים. יחד עם זאת יצוין, כי ההגנה המוענקת  3הלא רשום מהגנה בת  עיצובייהנה ה
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ם מצומצמת ביחס לזו המוקנית לעיצוב רשום. זאת, בהיבט תקופת לעיצוב לא רשו

ההגנה, היקף ההגנה וכן בהיבט נטל ההוכחה לביסוס טענת הפרה. ואולם, די בהוראות 

אלו כדי להעניק לבעלי העיצוב הלא רשום את האפשרות להגן מפני העתקה, לצורך 

 שימוש מסחרי, למשך תקופת הזמן המוגדרת בחוק.

ההסדר החדש, החוק לא מבטל את תחולת פקודת המדגמים ביחס חרף יצירת  (3)

למדגמים רשומים מכוחה, עד שתקופת ההגנה תסתיים עבור אחרון המדגמים שנרשם 

בהתאם להוראותיה. זאת ועוד, החוק מאריך את תקופת ההגנה של מדגמים הרשומים 

 18של  בהתאם לפקודה בשלוש שנים נוספות, כך שתוקנה להם תקופת הגנה כוללת

 שנים. 

להגיש בקשה בינלאומית לרישום את האפשרות מעצבים ישראליים מקנה להחוק  (4)

בקשה אחת לרישום יוכל המעצב להגיש מכוח החוק,  העיצוב בהתאם להסכם האג.

. המדינות החברות בהסכםלכלל את בקשתו דרכו לנתב ולאומי נעיצובים למשרד הבי

 .זמן יקר ערךהרישום, ולחסוך למעצב  הליךתקל את להייעל ופעולה זו נועדה ל

עוסק באופן נרחב גם בשאלת הבעלות בעיצוב, וקובע כדלקמן: ככלל, המעצב החוק  (5)

עיצוב שעוצב במסגרת יחסי הנו הבעלים הראשון של העיצוב. ואולם, במקרה של 

,  או תוך שימוש של ממש במשאבי המעסיק של העובד לצורך ביצוע תפקידועבודה, 

כך גם במקרה של עיצוב  .אלא אם כן הוסכם אחרתהעיצוב, של  ובעליה המעסיק יהי

שעוצב לפי הזמנה, הבעלות בעיצוב תהיה שייכת למזמין, אלא אם נכרת הסכם הקובע 

 אחרת.

ייצור או ייבוא של בעל העיצוב הרשום, הרי שמאת לא ניתנה רשות  אםהחוק קובע כי  (6)

 . עבירה פלילית יהווה ,לעיצוב רשוםיצוב הזהה עהנושא מוצר 

החוק קובע כי הפרת עיצוב היא עוולה אזרחית ומגדיר אמצעי אכיפה מגוונים לשם  (7)

מתן הגנה ראויה לזכויות המעצבים, וביניהם סעד של צו מניעה, סעד של פיצויים בלא 

ש"ח לכל הפרה, סעד של מתן חשבונות וכן עיכוב  100,000הוכחת נזק עד סכום של 

 ום בלבד(. בידי המכס )לעיצוב רש

, החוק החדש מעניק הגנה נרחבת לעיצובים, ומסדיר באופן מקיף את המצב החוקי לסיכום

לראשונה מזה שנים רבות, באופן המנסה להדביק את הפער בין ההתפתחות הטכנולוגית 

 ימנו והדין ברחבי העולם לבין המצב ששרר עד עתה בישראל. -בת

 רוחנימחלקת קניין 
 פישר בכר חן וול אוריון ושות'

 יעל רימרעדכון זה: עו"ד  ת* כותב

 .הנדרש ככל לסייע ונשמח הבהרה או שאלה בכל לרשותכם עומדים אנולמידע נוסף 

 

 adat@fbclawyers.com 03-6941320 עמית דת

 yriemer@fbclawyers.com 03-6944290 יעל רימר
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 כל הזכויות שמורות לפישר בכר חן וול אוריון ושות'. ץ משפטי ואין להסתמך עליו.הכלול באגרת מידע זו הוא מידע כללי בלבד, הוא אינו חוות דעת משפטית או ייעו

  news@fbclawyers.comלהירשם למייל זה או להסרה מרשימת התפוצה:  
 

 

mailto:adat@fbclawyers.com
mailto:adat@fbclawyers.com
mailto:yriemer@fbclawyers.com
mailto:yriemer@fbclawyers.com
mailto:news@fbclawyers.com

