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  הודעה            דיןהעורכי הפטנטים ועורכי , ציבור המבקשים:     אל

  ראש רשות הפטנטים,   אסא קלינג:מאת

  

  

ות שרת  באמצע)PCT(פי האמנה לשיתוף פעולה בענייני פטנטים ל תשלומי אגרות: הנדון

  הממשלתיהתשלומים 

  

רשות הפטנטים מרחיבה את אפשרויות תשלום במסגרת מאמציה לשיפור השירות לציבור  .1

 .PCT-אגרות בתחום ה

 למשרד המקבל הישראלי תשלומי אגרותן מקוון באופניתן יהיה לבצע  28.7.2013יום החל מ .2

)RO/IL (ולרשות החיפוש והבחינה הבינלאומית הישראלית) ISA/IPEA/IL( )אגרות : "להלן

PCTבכתובת הממשלתיבאמצעות שרת התשלומים  תשלום מקוון זה יבוצע . ") ישראליות 

354=vid?aspx.inputpage/voucher/il.gov.ecom://http 

) IB(למשרד הבינלאומי   אגרות תשלומי, באמצעות אותו שרת, ניתן יהיה לבצע,כןכמו 

  .") בינלאומיותPCTאגרות : להלן("ולרשויות החיפוש והבחינה האירופית והאמריקאית 

 של טהאינטרנו ישירות מאתר ניתן להיכנס לשרת דרך הקניון הממשלתי אלנוחות הציבור  .3

 ."PCT Online Payment "אייקוןה ה על על ידי לחיצברשות הפטנטים  PCT-מחלקת ה

 , לפיכך.  לאפיק הקיים באמצעות שוברים מגנטיים בבנק הדוארבנוסףאפיק תשלום זה הינו  .4

 .  ישראליות PCTביצוע תשלומי אגרות יתקיימו שני מסלולים להמועד האמור החל מ
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 לאחר קבלת השוברים המתאימים ופן ביצוע התשלום המקוון באמצעות שרת התשלומיםא .5

 : ברשות הפטנטים PCTממחלקת 

   ישראליות PCT  אגרותתשלום   .א

o ההמקוונת של מחלקת חנות באגרות ישראליות תגית כניסה ל- PCT. 

o השובר גבי  עלניםובר ומספר הבקשה המצויהקשת מספר הש. 

o  כרטיס אשראי או העברה בנקאית באמצעותביצוע התשלום. 

  בינלאומיות PCTאגרות תשלום   .ב

o  ההמקוונת של מחלקת חנות  באגרות בינלאומיות  לתגיתכניסה- PCT. 

o ובר ומספר הבקשה המצוינים על גבי השוברהקשת מספר הש. 

o  כרטיס אשראי או העברה בנקאיתבאמצעותביצוע התשלום . 

בקבלת .  ישראלית או בינלאומית– האגרה כל שובר מפורט סוגגבי על : כםלתשומת לב

יש לבצע את תהליך התשלום , )בינלאומיתאו ישראלית (בגין סוגים שונים של אגרות שוברים 

 .כמפורט  לעיל, בהתאם לסוגו, בגין כל שוברבנפרד 

ברשות  PCT-יודגש כי תשלומים מקוונים נקלטים במערכת התפעולית של מחלקת ה .6

שלומים באמצעות שוברים מגנטיים בבנק הדואר נקלטים במערכת ת. באופן מיידיהפטנטים 

 .התפעולית כעבור שני ימי עבודה
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  אסא קלינג
  ראש רשות הפטנטים 

 

 


