
 

___________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 
 95951ירושלים  , מלחה,5, הגן הטכנולוגי, בניין 1רח' אגודת ספורט הפועל 

1 Agudat Sport Hapoel St., Technology Park, Bldg. 5, Malcha, Jerusalem 96951  

 :Fax 972-2-5651700: פקס           :Tel  972-2-5651628טל:   

 

 5102 יונימועד  בחינות לקבלת רישיון עורך פטנטים

 *האמור להלן נוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא מיועד, כמובן, לשני המינים*

 

 , סדריהרשותלהלן המועדים לבחינות לעורכי פטנטים בהתאם לתקנות הפטנטים )נוהלי  .1

 :1951  -תשכ"חהדין, מסמכים ואגרות(, 

 : בכתב ותבחינ .א

 תשע"ה בתמוז י"ב, 69.5.6215 שני יום   מחשבים

 בתמוז תשע"ה י"ב, 69.5.6215 שני יום  אלקטרוניקה

 בתמוז תשע"ה י"ב, 69.5.6215 שני יום   מכניקה 

 תשע"הבתמוז  י"ד, 1.0.6215 רביעייום   ביולוגיה

 בתמוז תשע"ה י"ד, 1.0.6215 רביעייום   כימיה

 בכל אחד ממועדים אלו:

 29:22תחל בשעה  לתקנות הפטנטים 132לתקנה אם בחינה בפירוט בהת

 15:22בשעה תחל  לתקנות הפטנטים 169בהתאם לתקנה בשפות בחינה 

  : פה-בחינות בעל .ב

  בתמוז תשע"ה י"ט, 5.0.6215 שני יום 

 בתמוז תשע"ה כ"ב, 9.0.6215 חמישי יום 

בפועל  על הנבחנים בעל פה לשריין את שני התאריכים, הודעה פרטנית לגבי המועד

 .לכל נבחן תשלח בסמוך למועד הבחינה

 

 

על טפסי  הוא חודש לפני מועד הבחינה עצמה. המועד האחרון להרשמה לבחינות

הפטנטים עד לתאריך  רשותל להגיעבצירוף אסמכתא על תשלום האגרה  ההרשמה

 זה.
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 הרשמה לבחינות

 ו שני אלה:, זכאי להירשם לבחינות מי שנתמלאו לגבי52בהתאם לחוזר רשם מ.נ.  .6

קיבל תעודת סיום תואר ראשון לפחות באחד מן המקצועות המנויים בתוספת השניה  .א

)או אישור זכאות לתואר(, או קיבל אישור על סיום  1950 –לחוק הפטנטים, תשכ"ז 

תקופת לימודיו ונותרו לו לא יותר משתי בחינות כדי למלא אחר דרישות מוסד 

 הלימודים לקבלת תעודה כאמור; 

 ם לפחות מחצית מתקופת ההתמחות.סיי .ב

, לרשות בדואר בלבדאו  במסירה אישית, לפנות בכתב ישעל מנת להירשם לבחינות,  .3

באמצעות "טופס הרשמה לבחינות לקבלת רישיון עורך פטנטים" המצוי באתר  הפטנטים

 האינטרנט של רשות הפטנטים, בכתובת:                                          

http://index.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/about/Patentattorneys/Pages/

exams.aspx 

 אין צורך לצרף מכתב נלווה לטופס. .א

יש למסור ל תשלום אגרת ההרשמה ובצירוף קבלה עאת הטופס על צרופותיו  .ב

אל מזכירות הפטנטים, רח' אגודת ספורט  באמצעות הדואר או במסירה אישית

ולחילופין באמצעות הדוא"ל  95951, מלחה, ירושלים 5, הגן הטכנולוגי בניין 1הפועל 

פניות שיישלחו ללא קבלה על . lPatentAttorney@justice.gov.iאל הכתובת 

 .תשלום אגרת ההרשמה לא יטופלו

, כאמור בנפרד ולמעט בחינה בשפות עבור כל בחינה ש"ח 104 אגרת ההרשמה לבחינה: .4

ת התשלומים הממשלתי, דרך ורי. ניתן לשלם את האגרה באמצעות ששלהלן 5בסעיף 

 האתר שכתובתו:

http://ecom.gov.il/Counter/general/homepage.aspx?counter=14&catalog=4&cat

egory=PatentAttorneys&language=he  או באמצעות שובר התשלום של מחלקת

 .לפי בקשתויישלח לנרשם בדואר ש הפטנטים,

באותו  169תקנה בהתאם לולבחינה בשפות  132תקנה ל בהתאםלבחינה בכתב נרשם הניגש  .5

 אגרה אחת בלבד.הבחינות שתי מועד, ישלם עבור 

http://index.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/about/Patentattorneys/Pages/exams.aspx
http://index.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/about/Patentattorneys/Pages/exams.aspx
PatentAttorney@justice.gov.il


 

___________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 
 95951ירושלים  , מלחה,5, הגן הטכנולוגי, בניין 1רח' אגודת ספורט הפועל 

1 Agudat Sport Hapoel St., Technology Park, Bldg. 5, Malcha, Jerusalem 96951  

 :Fax 972-2-5651700: פקס           :Tel  972-2-5651628טל:   

 

של אגף הכספים מובא לידיעתכם, כי במידה והנבחן לא התייצב  106224בהתאם לנוהל מס'  .5

ן לבחינה לאחר ששולמה האגרה, לא יושב לו כספו. במקרה שהנבחן לא התייצב למבח

מהסיבות המפורטות להלן, תשמר לו הזכות לגשת למועד הבחינה הבא, תוך השלמת סכום 

המקרים בהם יוכל הנבחן לגשת להלן . באותו המועד בתקנותהקבוע האגרה לגובה האגרה 

 למועד הבא: 

במהלך השבוע שקדם למועד פטירה פתאומית של קרוב משפחה מדרגה ראשונה  .א

 הבחינה;

 ;ם הבחינהאשפוז בלתי צפוי ביו .ב

 ;ביום הבחינה לדחותושירות מילואים שלא ניתן  .ג

 תאונות ואירועים בלתי צפויים אחרים. .ד

ימים מראש על כוונתו שלא להתייצב לבחינה במועד אליו  0במידה ונבחן הודיע לפחות  .0

נרשם וביקש לשמור לו את הזכות לגשת למועד הבחינה הבא, תוך השלמת סכום האגרה 

אין בכך משום התחייבות  שימו לב:תקנות, תישקל בקשתו בחיוב. לגובה האגרה שיקבע ב

 .  לאשר לנבחן להיבחן במועד הבא אחריו מבלי לשלם אגרה נוספת

, עליו 134-ו 133הנרשם מעוניין לקבל פטור מהבחינות בשפות בהתאם לתקנות שבמידה  .1

עידות העתקים של תעודות המ ולצרף, לסמן את בקשתו במקום המתאים בטופס ההרשמה

 על לימודים בשפה העברית ו0או בשפה האנגלית.

 .PatentAttorney@justice.gov.il בדוא"לאו  5615551-26בטל' בירורים ניתן לפנות לשאלות ו .9

טופס נא לא לפנות לצורך אישור קבלת לנרשמים יישלח אישור הרשמה ראשוני בדוא"ל.  .12

 .ימים ממשלוח הטופס 12ההרשמה בטרם חלפו 
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