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ן 9 8 2 - ג ״ מ ש ת ן), ה  תקנות המקרקעין(אגרות)(תיקו

 בתוקף סמכותי לפי מעיפים 149, 150 ו־168 לחוק המקרקעין, התשכ״ט•—11969
, אני מתקין 2 ה נ י ד מ  ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לוווק־יסוד: משק ה

: ה ל  תקנות א

־ התקנות העיקריות),  1. בתקנות המקרקעין (אגרות), התשל״ה—1974 י• (להלן -
א: בו (א) ואחריו י מן סו  האמור בתקנה 2 י

: ן  ׳׳(ב) י האגרות לפי תקנת משנה (א) ישולמו כשהן מוגדלות כמפורט להל

 (1) עלה המדד שפורסם בחודש מאי בשנה פלונית לעומת המדד שפורסם
 בחודש נובמבר בשנה שקדמה לה, יוגדלו האגרות החל ביוב! 1 ביולי אותה

ר;  שנה לפי שיעור עליית המדד כאמו

 (2) עלה המדד שפורסם בחודש נובמבר בשנה פלונית לעומת המדד
 שפורסם בחודש מאי אותה שנה, יוגדלו האגרות ההל ביום 1 בינואר בשנה

 , שלאחריה לפי שיעור עליית המדד כאמור;

 (3) היה סכום האגרה המוגדלת פחות ממאה שקלים, יעוגל סכום האגרה
ם; היה סכום האגרה  המוגדלת לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חמי17 י

.2 

.3 

 המוגדלת יותר ממאה שקלים, יעוגל סכום האגרה המוגדלת לסכום הקרוב
 שהוא מכפלה של עשרה שקלים.

 (ג) המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם ברשומות הודעה ובה נוסח
 התוספת, כפי שהיא מתוקנת עקב האמור בתקנה זו.

 (ד) בתקנה זו, ״מדד״ — מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית
 לסטטיסטיקה.״

 בתקנה 12 (א) לתקנות העיקריות, בסופה יבוא ״ורישום שכירות״.

א: בו  במקום התוספת לתקנות העיקריות י

ת1ספת  ״

 (תקנה 2)

יות להלן יהיו האגרות לרישום ולשירותים ו  בשכירות, במשכנתאות ובפעולות המנ
להקמת ולשאר  האחרים כמפורט להלן, בכפוף לשיעורי האגרות, לפטורים, להנחות ו
 ההוראות שבפרק ב׳ לתקנות, אשר יראו אותם כחלק מכל הוראה שבתוספת לפי הענין.

 1. שכירות, שכירות משנה והעברתן —

 (א) בכפוף לאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו) —

 (1) רישום שכירות — 3% מהתמורה שהוסכם עליה בין הצדדים לעסקה או
 3% מהסכום המתקבל מהכפלת שוויים של המקרקעין במספר שנות השכירות
 או שכירות המשנה כשהוא מחולק לעשרים וחמש, לפי הסכום הגבוה יותר,

; ה ן חלק של שנה כדין שנ ם; די  ובלבד שהאגרה לא תפחת מ־100 שקלי

 1 ס״ת התשכ״ט, עמ׳ 259; התשמ״א, עמי 05ג.
 7 ס״ח התשל״ה, עמ׳ 206.

 י,״ת התשל׳״ה, עמי 222; התשמ״ב, עמ׳ 214.

ה ן תקנ  תיקו

 תיקון תקנה 12

ספת ת התו פ ל ח  ה
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 (2) לענין סעיף קטן זה, יראו כתקופת השכירות את התקופה המרבית שאליה
 יכולה השכירות להגיע מכוח זכות ברירה הנתונה לשוכר.

 (ב) הוגשה בקשה לרישום —

 (1) של שכירות ושכירות משנה כאחד, כשבעל המקרקעין או השוכר הראשי
נה או תאגיד ששר המשפטים אישר אותו כגוף ציבורי׳ לענין סעיף  הוא המדי

 זה; או

 (2) של שכירות משנה ושכירות שלישית, כשהשוכר הראשי הוא המדינה,
 רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל, ושוכר המשנה הוא תאגיד כאמור בפסקה

ד האמור — 100 שקלים. י  (1) — תהא האגרה על שבירותו של התאג

ה יראו כתקופת השכירות את פרק הזמן  (ג) בהעברת שכירות או שכירות משנ
 שנשאר עד תום תקופת השכירות המקורית, אלא שאם היתה עמה ברירה להאריך
 את תקופתה יראו כתקופת השכירות את פרק הזמן שנשאר עד תום כל התקופות

 שבהן יכולים: להאריכה לפי הברירה.

ה או העברת חוזה השכירות לטובת קרובו של  (ד) היתד, השכירות, שכירות המשנ
 י המשכיר או המעביר, תהא האגרה שליש מהאגרה הרגילה, ובלבד שהאגרה לא תפחת

 מ־100 שקלים.

 (ה) ביטול רישום שכירות או שכירות משנה — האגרה שהיתה משתלמת בעד
 רישום שכירות או שכירות משנה לפרק הזמן שנשאר עד תום תקופת השכירות

 המתבטלת.

 (ו) תיקון תנאי השכירות —

 (1) אם הוארכה תקופת השכירות — האגרה המשתלמת בעד רישום השכירות
 לתקופה שהוספה;

 (2) אם קוצרה תקופת השכירות — האגרה המשתלמת בעד רישום שכירות
; דעה ג  לתקופה שנ

 (3) בכל מקרה אחר — 100 שקלים.

 2. משכנתה —
 (א) בעד רישום משכנתה או משכנתה נוספת, או הגדלת סכום ההלוואה — 50

 שקלים.

 (ב) בעד רישום כל אחד מאלה — 14 שקלים:

; ה ת נ כ ש  (1) העברת מ

תה;  (2) העבדת מקרקעין בכפוף למשכנ

י או תיקון בתנאי משכנתה, או בשמות הצדדים לעיסקת המשכנתה, נו  (3) שי
 או בשם החייב;

 (4) העברת טובת ההנאה במשכנתה ליורשו של בעל המשכנתה שנפטר או
; ו נ  למנהל עזבו

מת: י  (ג) רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קי

 (1) אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה — פטור מכל אגרה;.

 (2) אם הכסף מופקד בלשכה — 14 שקלים.
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 3. ירושה —

 (א) הוגשה בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי צוואה — 100 שקלים.

 (ב) הגיש את הבקשה בן משפחתו של אדם שמתי בשירות כמשמעותו בסעיף 14
 לחוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), התש״ט—1949 4 — פטור מכל אגרה.

 (ג) העברת שכירות במקרקעין לאלמנה של מוריש או לאלמן של מורישה על פי
 ויתור של יורש, אם הויתור נעשה ללא תמורה אגב ביצוע רישום הירושה — 100

 שקלים.

 (ד) האגרה המשתלמת לפי סעיף זה תשולם גם במקרה של רישום מקרקעי עזבון,
 או של זכות בהם הטעונה רישום, על שם אפוטרופוס או מנהל עזבון וגם במקרה
; ן  של רישום עסקה שבוצעה בידי אפוטרופוס או מנהל עזבון במקרקעי העזבון במישרי
 במקרה האחרון תשולם האגרה בנוסף לאגרה בעדי רישום אותה עסקה או מס רכישת

 מקרקעין שחל עליה,

 (ה) העברת זכות במקרקעין מאפוטרופוס, או ממנהל עזבון, ליורש על פי צו
רושה»-00 י שקלים.  י

 (ו) במקרה של ויישום שכירות במקרקעין על שט יורשו של שוכר שנפמר, תשולם
 האגרה לפי מעיף זה ולא לפי סעיף 1, ובלבד שהוכח להנחת דעתו של מפקח כי
 השכירות הקודמת נתבטלה מכוח תנאיה במות השוכר והשכירות החדשה נרשמת

 ליתרת התקופה.

 4. רישום הערה על צו קיום צוואה או מינוי מנהל עזבון —

 עם רישום ההערה תשולם אגרה בסך 100 שקלים, בנוסף לכל אגרה אחרת המשתלמת
 לפי תוספת זו, אולם אין לגבות אגרת העדה לגבי עזבון אהד אלא פעם אחת בלגד.

 5. פיצול (פרצלציה) ואיחוד —

 (א) בעד פיצול — 100 שקלים בעד כל חלקה שנוצרה בפיצול.
 (ב:) בעד איחוד — 100 שקלים בעד יכל חלקה המתאחדת עם אחרת או עם אחרות

 לחלקה מאוחדת, אם היו החלקות ־בעלותו של אותו אדם.

 6. בתים משותפים —

 (א) רישומ כי רז משותף
קשה לרישום בית בפנקס הבתים המשותפים  (1) בעד י

 (2) בעד רישום הבית כאמור, לגבי כל דירה

 (ב) תיקון צו רישום

 (1) בעד הבקשה לתיקון צו רישום

ות  (2) עם הגשת טענ

 (3) לגבי כל דירה שהוספה בצו התיקון

 (ג) ביצול הרישופ כפיקם הכתים הנדצותפים

 (1) בעד הבקשה לביטול

 (2) עם הגשת טענות
, עימ׳ 86. .  4 ס״ח התש״ט, עמ׳ 13; התשל״ז

 כשקלים

100 
50 

100 

50 

50 

100 

25 
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 (3) בוטל הרישום ותו׳ך שבועיים מיום מתן צו הביטול הוגשה בקשה לרישום
 הבית מחדש בפנקס הבתים המשותפים, והוכח להנחת דעתו של מפקח כי
 הביטול והרישום מחדש קשורים בביצוע הוראה של הועדה המקומית לתכנון
רה;  ולבניה או נובעים ממנה, יהיו הבקשה לרישום מחדש והרישום פטורים מאג
ת תקופת השבועיים האמורה אם נוכח כי מן הצדק  המפקח רשאי להאריך א

ת כן.  לעשו
D ^ p a > a (ד) רישום תקנון מוסכם 

 (1) בעד רישום תקנון מוסכם כאמור בסעיף 62 לחוק 100

 (2) בעד רישום תיקון בתקנון שנרשם 50

 (ה) הכרעה כפכפוכים
ת  !:הליכים להכרעה בסכסוך לפי סימן ד׳ לפרק ו׳ של החוק יחולו ההוראות החלו

 על אגרות המשתלמות בבית משפט השלום בהליכים בתביעה אזרחית.
גות — פטור מאגרה.  בקשה למנות נציגות ומינוי נצי

 7. העתקים ונסחים מפנקסים וממסמכים —

 בעד העתק מאושר או נסח מאושר מרישום כל נכס או זכות או מסמך הקשור בו —
י דפי צילום או חלק מהם ז־20 שקלים לכל דף נוסף או הלק ממנו.  35 שקלים לשנ

 8. עיון —

 בעד כל נכס או זכות שביחס אליהם נדרש העיון — 50 שקלים.

 9. תיקון בפנקס —

 (א) תיקון בפנקס, על פי צו של מפקח כאמור בתקנה 90 לתקנות המקרקעין (ניהול
 ורישום), התש״ל—1969 5 (להלן — תקנות הרישום), אם הטעות נגרמה בעטיו של

 הרשם — פטור מכל אגרה; בכל מקרה אחר — 100 שקלים.

 (ב) חידוש רישום, על פי סעיף 135 לחוק — פטור מאגרה.

 (ג) מבוצע תיקון על פי הוראות בית משפט מוסמך, או על פי הוראות הממונה או
 רשות מוסמכת אחרת, תשולם האגרה לפי מהות הפעולה.

 10. ביצוע שירות מחוץ ללשכת רישום המקרקעין —

ם; אם משתתפים בביצוע יותר  (א) אם מבצע השירות הוא עובד אחד — 300 שקלי
 מעובד אחד — תוספת של 100 שקלים בעד כל עובד נוסף.

 (ב) אם השירות מבוצע במקומות אחדים או בתיקים אחדים — תיגבה מלוא האגרה
 לגבי כל מקוים וכל תיק.

 11. רישום זיקת הנאה —

 (א) בעד רישום זיקת הנאה — 100 שקלים, בעד כל רישום לגבי החלקה הכפופה
 ובעד כל רישום לגבי החלקה הזכאית.

 (ב) בעד מחיקת רישום זיקת הנאה — בעד כל מחיקת רישום לגבי החלקה הכפופה
 ובעד כל מחיקת רישום לגבי החלקה הזכאית — 10 שקלים.

 5 ק״ת התש״ל, עמ׳ 657; התש׳׳ם, עמ׳ 1048,
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 12. רישום ראשון של מקרקעין או של זכות במקרקעין —

 2% משוויים של המקרקעין או של הזכות.

 13. הערת אזהרה —

 (א) בעד רישום הערת אזהרה —

 (1) בעד כל רישום — 100 שקלים.

ד להירשם בפנקס הבתים  (2) היה נושא הערת אזהרה דירה בבית העתי
 המשותפים והבית נבנה על מספר חלקות — 100 שקלים בעד רישום הערת

 האזהרה על כל החלקות.

 (3) היה נושא הערת האזהרה דירה בבית מתוך מספר בתים שהוקמו או
 יוקמו על מספר חלקות — 100 שקלים, ובלבד שהמבקש את הרישום ייחס

 את ההערה לחלקה או לחלקות שעליהן ייבנה הבית.

 (ב) בעד מחיקת הערת אזהרה, על פי בקשת הצדדים — 20 שקלים.

 14. הערה על הגבלת כשרות —

 בעד רישום הערה בדבר הגבלת כשרות, בעד כל רישום — 100 שקלים.

 15. הערה על הצורך בהסכמה —

 (א) בעד רישום הערה על הצורך בהסכמה, בעד כל רישום — 100 שקלים.

 (ב) בעד מחיקת הערה על הצורך בהסכמה, בעד כל מחיקה — 20 שקלים.

 16. אגרת בקשה —

 בעד בקשה לרישום עסקה או לשירות אחר של הרשם (למעט בקשה לנסח רישום) —
 20 שקלים בנוסף לאגרה המשתלמת בעד הרישום או השירות.

נוי מקום הסמכות לרישום עסקה —  17. שי

 (א) בעד העברת הסמכות לרישום עסקה מן הרשם של הלשכה שבה מוחזקים•
 הפנקסים הנוגעים בדבר אל הרשם של לשכה אחרת — 100 שקלים לכל עסקה.

 (ב) שולמה האגרה לפי סעיף זה והועברו התיקים ולאחר מכן לא הושלמה העסקה,
 לא תוחזר האגרה, אלא אם החליט הממונה להחזירה, כולה או מקצתה.

נוי שם —  18. שי

, פטור מכל אגרה.  רישום שם ששונה לפי חוק השמות, התשט״ז—1956 6

 19. מחיקת רישום של זכות שפקעה —

 בעד מחיקת הרישום של זכות שפקעה — 20 שקלים.

 20. רישום זכות קדימה —

 (א) בעד רישום זכות קדימה, לכל רישום — 100 שקלים.

 (ב) בעד מחיקת רישום של זכות קדימה, לכל מחיקה — 20 שקלים.

 21. כל רישום וכל שירות שלא נקבעה להם אגרה בתוספת זו — 100 שקלים.״

 6 ם״וו התשט״ז, עמ׳ 94; התשל״ה, עמ׳ 148.
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, ביטול ה ל ט ן (אגרות) (תיקון), התשל״ט—1979 7 _ ב  4, תקנה 2 לתקנות המקרקעי

ג (1 באוקטובר 1982). תחילי. ״ד בתשרי התשמ״ ות אלה ביום י  5. תחילתן של תקנ

ם י ס ה נ ש ׳ב (5 בספטמבר 1982) מ  י״ז באלול התשמ׳
 >חמ 648—3) , שר המשפטים

 7 ק״ת התשל״ט, עמ׳ 1864.

1 9 8 2 - ג ״ מ ש ת  תקנות שמאי מקרקעין (תיקון), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 22 לחוק שמאי מקרקעין, התשכ״ב—1962 !, ובאישור
, אני מתקין תקנות 2 ה נ י ד מ  ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יסוד: משק ה

 אלה:

א: החל9ת תקני, 46. בו , י  1. במקום תקנה 46 לתקנות שמאי מקרקעין, התשכ״ג—1963 3

° , י ק  ״אגרות 46. (א) אלה האגרות שיש לשלם: , ש

 (1) רישום בפנקס (תקנה 2) 540

 (2) בחינות (תקנה 7) —

 (א) בחינות מוקדמות, לכל נושא 160

 (ב) בחינות סופיות, לכל נושא 270

נות (תקנה 15),  (3) בקשה לפטור מבחי

 לכל נושא 110
 (4) רישום כמתמחה (תקנה 17) 130
 (5) אישור גמר התמחות (תקנה 25) 70

 (6) בקשה לקיצור תקופת ההתמחות (תקנה 28) 110
 (7) אגרה שנתית לשמאי מקרקעין שהוא

 בעל רשיון עם ותק של —

 מעל 5 שנים 1500

 מ־2 שנים ועד 5 שנים 900

 פחות מ־2 שנים 500

 (ב) האגרות לפי תקנת משנה (א) ישולמו כשהן מוגדלות כמפורט
:  להלן

 (1) עלה המדד שפורסם בחודש מאי בשנה פלונית לעומת
 המדד שפורסם בחוז־ש נובמבר בשנה שקדמה לה, יוגדלו
 האגרות לפי תקנות אלה החל ביום 1 ביולי אותה שנה לפי

ר;  שיעור עליית המדד כאמו

 (2) עלה המדד שפורסם בחודש נובמבר ב׳עזבה פלונית
 לעומת המדד שפורסם בחודש מאי אותה שנה, יוגדלו האגרות

 1 ס״ח התשכ״ב, עמי 73.
 2 ס״ח התשל״ה, 7ומ׳ 206.

 3 ק״ת התשכ״ג, עמי 1443¡ התש״ם, עמי 2274¡ התשמ״א, עמי 1372.
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 לפי תקנות אלה החל ביום 1 בינואר בשנה שלאחריה לפי
 שיעור עליית המדד כאמור;

 (3) היה סכום האגרה המוגדלת פחות ממאה שקלים יעוגל
 סכום האגרה המוגדלת לסכום הקרוב שהוא מכפלה של
 חמשה שקלים; היה סכום האגרה המוגדלת יותר ממאה שקלים,
 יעוגל סכום האגרה המוגדלת לסכום הקרוב שהוא מכפלה

 של עשרה שקלים.

 (ג) המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם ברשומות הודעה
 ובה נוסח תקנת משנה (א), כפי שהיא מתוקנת עקב האמור בתקנה זו.

 (ד) בתקנה זו, ״מדד״ — מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה
 המרכזית לסטטיסטיקה.״

), התשל״ט—1979 * — בטלה. ן ן(תיקו  2. תקנה 2 לתקנות שמאי מקרקעי

1 באוקטובר 1982). ) ג  3. תהילתן של תקנות אלה ביום י״ד בתשרי התשמ״

 ו׳ באלול התשמ״ב (25 באוגוסט 1982)
 (וזמ 320—3)

 4 ק״ת התשל״יט, עמי 1582.

 תקנות המגיעות של קדמות השואה (הסדר הטיפול)(תיקון),

1 9 8 2 - ג ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 22 לחוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול),
 התשי״ז—957J י, 1ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף (ב) לחוק־יסוד: משק

, אני מתקין תקנות אלה:  המדינה 2

 1. בתקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), התשכ״ה—1965 י•, במקום
א: בו  הסימן הראשון לפרק הרביעי י

: אגרות ן  ״מימן ראשו

 אגרת בקשי• 9. המבקש היתר לפי סעיף 2(5) לחוק ישלם בשעת הגשת הבקשה

 500 שקלים.

 אגרי! היתר 10. (א) בעד היתר לפי סעיף 2(5) לחוק לטפל בתביעות לפי הוק

 שיווי הנטל שנתקבל ברפובליקה הפדראלית של גרמניה ביום 14 באוגוסט
 1952, לפי תקנות הביצוע של חוק זה ולפי כל הוראה שתבוא במקומם
 (להלן — חוקי שיווי הנטל), ישלם בעל ההיתר בשעת מתן ההיתר או
ם; ובלבד שבעל היתר לטפל  בשעת חידושו או הארכתו 700 שקלי
 בתביעות לפי חוק הפיצויים, שניתן לו היתר נוסף לטפל בתביעות לפי
 הוקי שיווי הנטל, אינו חייב באגרה בעד מתן היתר נוסף זה, חידושו או

 הארכתו.
 1 ס״ח התשי״ז, עמי 74.

 2 מ״ח התשל״ה, עמי 206.
 3 ק״ת התשכ״ה, עמ׳ 1800; התשמ׳׳א, עמי 1375.

ם י ס ה נ ש  מ
 שר המשפטים

ת הסימן פ ל ה  ה
ן לפרק  הראשו

 הרביעי
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 (ב) בעד היתר לטפל בתביעות שלא פורטו בתקנת משנה (א)
 ישלם בעל ההיתר בשעת מתן ההיתר 1400 .שקלים ובשעת חידושו או

 הארכתו 700 שקלים.

: י 10א. (א) האגרות לפי סימן זה ישולמו כשהן מוגדלות כמפורט להלן י מ  הצמדיי י

 (1) עלה המדד שפורסם בחודש מאי בשנה פלונית לעומת
 •המדד שפורסם בחודש נובמבר בשנה שקדמה לה, יוגדלו
 האגרות לפי תקנות אלה החל ביום 1 ביולי אותה שנה לפי

ר;  שיעור עליית המדד כאמו

 (2) עלה המדד שפורסם בחודש נובמבר בשנה פלונית לעומת
 המדד שפורסם בחודש מאי אותה שנה, יוגדלו האגרות לפי
 תקנות אלה החל ביום 1 בינואר בשנה שלאחריה לפי שיעוד

 עליית המדד כאמור;

 (3) סכום אגרה מוגדלת יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה
 של עשרה שקלים.

 (ב) המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם ברשומות הודעה
 ובה נוסח תקנות 9 ו ־10 כפי שהן מתוקנות עקב האמור בתקנה זו.

 (ג) בתקנה זו, ״מדד״ — מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה
 המרכזית לסטטיסטיקה.״

 2. תקנה 3 לתקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (תיקון), התשל״ט— ביטול
ה נ ק  , ת

 41979— בטלה.

 3. תחילתן של תקנות אלה ביום י״ד בתשרי התשמ״ג (1 באוקטובר 1982). תחילה

ם י ס ה נ ש  ו׳ באלול התשמ״ב (25 באוגוסט 1982) מ
) שר המשפטים 3 ־ ־ 9 8 מ 1 ח ) 

 4 ק״ת התשל״ט, עמי 1606.

1 9 8 2 - ג ״ מ ש ת  תקנות רישום שמות עסק (תיקון), ה

, ובאישור ועדת 1 ק ס  בתוקף סמכותי לפי סעיף 19(1) לפקודת רישום שמות ע
: ן תקנות אלה י מתקי , אנ 2 ה נ י ד מ  הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יסוד: משק ה

ה 3 נ ק  1. בתקנות רישום שמות עסק, s 1935 (להלן — התקנות העיקריות), האמור בתקנה תיקון ת
א: בו א) ואחריו י ) מן סו  3 י

:  ״(ב) האגרות לפי תקנת משנה (א) ישולמו כשהן מוגדלות כמפורט להלן
 (1) עלה המדד שפורסם בחודש מאי בשנה פלונית לעומת המדד
 שפורסם בחודש נובמבר בשנה שקדמה לה, יוגדלו האגרות לפי תקנות

 אלה החל ביום 1 ביולי אותה שנה לפי שיעור עליית המדד כאמור;

ס׳ 1, זנ׳מ׳ 116; ס״יח התשמ״א, עמי 149.  1 ע״ר 1935, תו
 2 ס״ח התשל״ה, עמ׳ 206.

 3 ע״ר 1935,׳ תוס׳ 2, עמ׳ 640; ק״ת התשי״ד, עמ׳ 334.
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 (2) עלה המדד שפורסם בחודש נובמבר בשנה פלונית לעומת המדד
 שפורסם בחודש מאי אותה שנה, יוגדלו האגרות לפי תקנות אלה החל

 ביום 1 בינואר בשנה שלאחריה לפי שיעור עליית המדד כאמור;

 (3) היה סכום האגרה המוגדלת פחות ממאה שקלים, יעוגל סכום
ם;  האגרה המוגדלת לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלי
 היה סכום האגרה המוגדלת יותר ממאה שקלים, יעוגל סכום האגרה

 המוגדלת לסכום הקרוב שהוא מכפלה של עשרה שקלים.

 (ג) המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם ברשומות הודעה ובה נוסח
 התוספת, כפי שהיא מתוקנת עקב האמור בתקנה זו.

 (ד) בתקנה זו, ״מדד״ — מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית
 לסטטיסטיקה.״

א: בו  במקום התוספת הראשונה לתקנות העיקריות י

 ״תוספת ראשונה

 (תקנה 3)
 האגרה בשקלים

 1. עם הגשת בקשה לרישום שם עסק 100

 2. עם הגשת הודעה בדבר שינוי פרטים בפנקס הרישום 75

 3. בעד כל תעודת רישום 50

 4. בעד כל עיון במסמכים שנרשמו במשרד הרשם , 25

 5. בעד אישור העתק או קטע של תעודת רישום או של הודעה

 רשומה, לכל עמוד 8

 6. צילום, 'לכל עמוד 4

 7. אישור צילום, לכל עמוד 4״

ת פ ס ו ת ת ה פ ל ח  ה
 הראשונה

 החילה תחילתן של תקנות אלה ביום י״ד בתשרי התשמ״ג (1 באוקטובר 1982).

ם י ס ה נ ש  מ
 שר המשפטים

 ו׳ באלול התשמ״ב (25 באוגוסט 1982)
 (חמ 1387—ג)

1 9 8 2 - ג ״ מ ש ת  תקנות השותפויות (רישום) (תיקון), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 71 לפקודת השותפויות [נוסח.חדש], התשל״ה—1975
, אני מתקין 2 ה נ י ד מ  ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יסוד: משק ה

: ה ל  תקנות א

מ 1. תקנות השותפויות (רישום) 3 (להלן — התקנות העיקריות), ייקראו תקנות השו־ , ש ו נ ,  ש

יות (רישום ואגרות).  "יי^יי1 תפו

ת ישראל, נוסח חדש 28, פמ׳ 549; ם״ח התש״ם, עמי נ  1 דיני מדי
 2 ש״ה התשל״ה, עמי 206.

 3 חוקי א״י, כרך גי, עמ׳ 1950; ק״ית התשמ״א, עמי 1364.
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א: ״יקיז ״?ני׳ ^ בו (א) ואחריו י מן סו  2. האמור בתקנה 3 לתקנות העיקריות י

: ה (א) ישולמו כשהן מוגדלות כמפורט להלן  ״(ב) האגרות שלפי תקנת משנ

 (1) עלה המדד שפורסם בחודש מאי בשנה פלונית לעומת המדד שפורסם
 בחודש נובמבר בשנה שקדמה לה, יוגדלו כל הסכומים הנקובים בשקלים,
ה לפי  לרבות סכומי המינימום לפי תקנות אלה, החל ביום 1 ביולי באותה שנ

ר;  שיעור עליית המדד כאמו

 (2) עלה המדד שפורסם בחודש נובמבר בשנה פלונית לעומת המדד שפורסם
 בחודש מאי אותה שנה, יוגדלו כל הסכומים הנקובים בשקלים, לרבות סכומי
 המינימום לפי תקנות אלה, החל ביום 1 בינואר בשנה שלאחריה לפי שיעור

 עליית המדד כאמור;

 (3) היה הסכום המוגדל פחות ממאה שקלים יעוגל הסכום המוגדל לסכום
 הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים; היה הסכום המוגדל יותר ממאה
 שקלים, יעוגל הסכום המוגדל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של עשרה שקלים.

 (ג) המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם ברשומות הודעה ובה נוסח התוספת,
 כפי שהיא מתוקנת עקב האמור בתקנה זו.

 (ד) בתקנה זו, ״מדד״ — מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסט
 טיסטיקה.״

 החלפת התוםפת
 הראשונה

 3. במקום התוספת הראשונה לתקנות העיקריות יבוא:

 האגרה בשקלים
זים  או באחו

600 

 1% אך לא פחות מ־600

0.6% 

0.10% 

1,200 

 1%• אך לא פחות מ־600

0.06% 

0.1% 

 ״תוסנת ראשונה

 (תקנה 3)

ות: י  1. בעד הגשת פרטים לשם רישום השותפו

 (1) בשותפות כללית

נה שותפות מוגבלת  (2) בשותפות מוגבלת שאי
 זרה —

 על ההון המוגבל שעד 250,000 שקלים
 על ההון המוגבל שמעל 250,000 שקלים

ד 1,000,000 שקלים  ע
 על ההון המוגבל שמעל 1,000,000 שקלים

 (3) בשותפות מוגבלת זרה

 2. בעד הגשת הודעה על. הגדלת הון מוגבל —
 על סכום הגדלת ההון המוגבל שעד 250,000

 שקלים

 על סכום הגדלת ההון המוגבל שמעל 250,000
 שקלים עד 1,000,000 שקלים

 על סכום הגדלת ההון המוגבל שמעל 1,000,000
 שקלים
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 האגרה בשקלים
זים  או באחו

 לפי תעריף שנקבע

25 

4 

300 

750 

 לפי השיעור שבתוקף
 בעת התשלום

 3. בעד פרסום ברשומות

 4. בעד עיון בפנקס השותפויות, לכל שותפות

 5. בעד צילום מסמך, לכל עמוד

ת לשותפות רשומה, שתשולם בעד  6. אגרה שנתי
 כל שנה חוץ מהשנה שבה נרשמה —

 אם שולמה האגרה עד סוף חודש פברואר
 אם שולמה האגרה לאחר סוף חודש פברואר ולפני

 סוף אותה שנה

 אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה

 (א) תקנה 2 לתקנות השותפויות (רישום) (תיקון), התש״ם—1979 * — בטלה.

 (ב) תקנות השותפויות (אגרה שנתית), התשי״ד—1954 6 — בטלות.

.4 

״ד בתשרי התשמ״ג (1 באוקטובר 1982).  5. תחילתן של תקנות אלה ביום י

ם י ס ה נ ש  מ
 שר המשפטים

 ו׳ באלול התשמ״ב (25 באוגוסט 1982)
 (המ 905—3)

 4 ק״ת התש״ם, עמי 246.
 5 ק״ת התשי״ד, עימ׳ 333¡ התשמ״א, עמי 154.

 ביטול

 תחילה

 הודעת הנוטריונים (אגרות נוטריון), התשמ״ג-1982

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 3(ה) לתקנות הנוטריונים (אגרות נוטריון), התשל״ז—
ר: להלן — התקנות העיקריות), אני מודיע לאמו ) 1 1977 

2 לתקנות העיקריות ־  ״יקו! סכום 1. עקב התנודות במדד המחירים לצרכן, יהא נוסח תקנות 1 ו
 אגרות

: ך  מיום א׳ בחשון התשמ״ג(18 באוקטובר 1982) כ

 ״אגרת רשייז .1. האגרה שעל נוטריון לשלם לפני שיתחיל לכהן כאמור בסעיף 5

 לחוק היא 617 שקלים.

 אגרה שנתית 2. האגרה השנתית שעל נוטריון לשלם בחודש תשרי של כל שגה,

 כאמור בסעיף 6 לחוק, היא 617 שקלים.״

י א ב ר ג י א  י׳ באלול התשמ״ב (29 באוגוסט 1982) מ
) המנהל הכללי של משרד המשפטים 3 ־ 6 6 מ 2 ח ) 

 1 ק״ת התשל״ז, עמ׳ 1741¡ התשמ״א, עמ׳ 250; התשמ״ב, עמ׳ 787.
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1 9 8 2 - ג ״ מ ש ת  הודעת הנוטריונים (שכד שירותים), ה

ה 4(ד) לתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), התשל״ט—  בתוקף סמכותי לפי תקנ
ר: להלן — התקנות), אני מודיע לאמו ) 1 1978 

ד שינוי םכומים ״ ם י ן י 1 ב , ח ׳ ה ת ו ב ק ת ה ! ל נ ק ח ת ס ו א נ ה ן י כ ר צ ם ל י ר י ח מ  1. עקב התנודות במדד ה

: ך 1 באוקטובר 1982), כ ) ג  בתשרי התשמ״

 1. בעד שירות מהשירותים המפורטים בטור א׳ להלן יגבה נוטריון
 שכר בשיעור הנקוב בטור ב׳ בצד אותו שירות, בצירוף סכום השווה

רות:  למס ערך מוסף שהנוטריון חייב בו בעד מתן אותו שי

 השירות שיעור השכר בשקלים

 ״שכר שירותים

143 

71 

71 

71 

71 

31 

41 

10 

 השיעורים שנקבעו לאישור העתק
,  צילומי

 כפל השיעורים שנקבעו לאישור
 העתק צילומי

245 

 1. (א) אימות חתימה, לחתימה ראשונה

 (ב) לכל חתימה נוספת

 (ג) אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת
 היה מוסמך לכך, לכל חתימה בנוסף לשכר

 לפי פסקאות (א) או (ב)

 (ד) ניתן באותו מעמד אימות חתימה על
 מסמך וגם על העתק של אותו מסמך, בנוסף
 לאישור כאמור בפסקה (ג) או בלעדיו —

 לכל העתק כאמור

ך — מ ס  2. (א) אישור העתק צילומי של מ

 לעמוד הראשון

ד נוסף על העמוד הראשון  לכל עמו

  (ב) אושר במעמד אחד יותר מהעתק צי
 לומי אחד, לכל אישור נוסף לאישור

 הראשון —

 לעמוד הראשון

 לכל עמוד נוסף

 3. אישור העתק שהודפס בד בבד עם המקור
 באמצעות נייר פחם

 4. אישור העתק שאיננו העתק צילומי ולא
 הודפס בד בבד עם המקור באמצעות נייר

 פחם

 5. (א) אישור נכונות של תרגום —

 (1) עד מאה המלים הראשונות
 במסמך המתורגם

 1 ק״ת התשל״נ), עמ׳ 196; התשמ״א, עמ׳ 194, עימ׳ 1452; התשמ״ב, עמי 801.
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 השירות שיעור השכר בשקלים

143 

51 

 הסכום שנקבע לפעולה בתעריף
 המזערי של לשכת עורכי הדין,
 ובאין קביעה כאמור — הסכום
 שנקבע בו לפעולה הדומה לה

 ביותר, ובאין קביעה זו — 265

 הסכום שנקבע לביצוע הפעולה
 לפי פסקה (א) בתוספת השכר

 שנקבע לענין פריט 1

71 

143 

163 

82 

71 

204 

 1% מאותו סכום

 הסכום שנקבע לפעולה בתעריף
 המזערי של לשכת עורכי הדין,
 ובאין קביעה כאמור — הסכום
 שנקבע בו לפעולה הדומה לה

 ביותר, ובאין קביעה זו — 265

 (2) לכל מאה מלים נוספות על מאת
 המלים הראשונות שבתרגום

 (ב) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אהד
 לאותו תרגום —

 לכל אישור נוסף לאישור הראשון

 6. (א) עריכת מסמך או עשיית פעולה אחרת
 בו כאמור בסעיף 7(9) לחוק, לרבות פעולה
 בדבר צוואה הנערכת לפי סעיף 22 לחוק

 הירושה, התשכ׳׳ה—1965

 (ב) ביצוע כל פעולה כאמור בפסקה (א)
 אגב אימות חתימה של צד למסמך

 (ג) נעשתה במעמד אחד פעולה כאמור
) במסמך פלוני ובעותק ב ) ו  בפסקאות (א): א
 נוסף ממנו, לכל עותק נוסף שנעשתה בו

 הפעולה

 7. אישור שפלוני נמצא בחיים

 8. (א) קבלה ואישור של תצהיר שניתן
 בשבועה או בדרך אחרת, למצהיר הראשון

 (ב) לכל מצהיר נוסף

 (ג) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד
 לאותו תצהיר, לכל אישור נוסף לראשון

 9. העדה של מסמך סחיר —

 (א) אם הסכום שעליו נדרש לערוך את
 ההעדה אינו עולה על 20,380 שקלים

 (ב) עלה הסכום האמור על 20,380 שקלים
 הכל בנוסף להוצאות הנסיעה ממשרדו של

 הנוטריון למקום ההעדה וחזרה.

 10. כל פעולה אחרת שנוטריון מוסמך לה לפי
 כל דין, ושלא נקבע לה שכר בתקנות אלה

ית פעולות שנוטריון מוסמך להן  11. (א) עשי
 לפי כל דין, שלא במשרדו של הנוטריון ועל
 פי בקשתו המפורשת של מקבל השירות
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 השירות שיעור השכר בשקלים

 לתתו במקום אחר — למעט פעולה שלפי
 טיבה אין לבצעה במשרדו — בנוסף לשכר
 הנקוב בפריטים 1 עד 1.0, לפי הענין, ובנו
 סף להוצאות הנסיעה ממשרד הנוטריון
 למקום מתן השירות וחזרה — יהא מספר

 הפעולות באותו מעמד אשר יהא 265

 (ב) נתבקש נוטריון לעשות פעולות באותו
י  מקום בעת ובעונה אחת על ידי מספר בנ
 אדם, יהא חלקו של כל מבקש שירות באותו
 מעמד בהוצאות הנסיעה ובשכר כאמור
 י בפסקה (א) כחלקו בסך כל מבקשי שירות

 באותו מעמד.״

י א ב ר ג י א  י׳ באלול התשמ״ב (29 באוגוסט 1982) מ
) המנהל הכללי של משרד המשפטים 3 ־ ־ 1 2 1 מ 6 ח ) 

 'הודעת הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי הדין, מסמכים ואגרות),

1982 - ג ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף קטן (ה) של התוספת השניה לתקנות הפטנטים (נוהלי
 הלשכה, סדרי הדין, מסמכים ואגרות), התשכ״ח—1968 1 (להלן — התוספת השניה),

 אני מודיע לאמור:

 1. עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהא נוסח סעיף קטן (א) של התוספת השניה הגדלת סכומים

: ך 1 באוקטובר 1982) כ ) ג  החל ביום י״ד בתשרי התשמ״
 האגדה בשקלים

 ״(א) 1. (א) עם הגשת בקשה לפטנט 575

 (ב) אגרה כוללת בעד הגשת בקשה לפטנט ופרסומה לפי סעיפים
 16 ו־26 ובעד תיקון לפי פריט 2(א) 1955

 2. (א) בעד הגשת בקשה לתיקון הפנקס (כולל פנקסי עזר) או כל
 מסמך אחר או להשלמתם, אם לא נקבעה אגרה אחרת 155

ו יידחה תאריך הבקשה 420  (ב) עם הגשת מסמך מתוקן שבעקבותי

 3. עם הגשת בקשה לבחינה על־אתר של בקשה לפטנט 1495

 4. עם הגשת בקשה להארכת כל מועד, בעד כל חודש או חלק ממנו —

 (1) לפני תום התקופה שאותה מבקשים להאריך 155

 (2) לאחר תום התקופה, למעט ארכה לתשלום אגרת חידוש 230

 1 ק״ת התשכ״״ח, עמי 1104; התשמ״א, עמי 26 ועמי 1498.
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 האגרה בשקלים

 5. (א) עם הגשת הליך על ריב 840

 (ב) עם הגשת בקשה להשמיע טענות בפני הרשם לפי תקנה 42 345

 6. עם הגשת בקשה לרישום זכות לגבי פטנט או בקשה לפטנט לשינוי
 רישום כזה או לביטולו —

 (1) תוך ששה חדשים מתאריך רכישת הזכות 385

 (2) לאחר מכן 840

 7. (א) עם הגשת דרישה לציון שם הממציא או שמות הממציאים,
 כולל פרסום 287

 (ב) עם הגשת בקשה לפתיחת תיק בקשה לפטנט מחדש 575

 8. עם הגשת בקשה לתיקון פירוט של פטנט לאחר קיבול הבקשה
 או לאחר מתן הפטנט 420

 9. עם הגשת בקשה לחידוש תקפו של פטנט —

 (1) לפני תום שלושה חדשים מיום מתן הפטנט, לתקופה
 שנשארה עד תום שש שנים מתאריכו של הפטנט 420

 (2) לפני תום השנה הששית מתאריכו — לשנתיים
 שלאחריה 575

נית מתאריכו — לשנתיים  (3) לפני תום השנה השמי
 שלאחריה 954

 (4) לפני תום השנה העשירית מתאריכו — לשנתיים
 שלאחריה 1955

 (5) לפני תום השנה השתים עשרה מתאריכו — לשנתיים
 שלאחריה 3795

 (6) לפני תום השנה הארבע עשרה מתאריכו — לשנתיים
 שלאחריה 6210

 (7) לפני תום השנה השש עשרה מתאריכו — לשנתיים
 שלאחריה 8625

 (8) לפני תום השנה השמונה עשרה מתאריכו — לשנתיים
 שלאחריה 12,247

 (9) לפני תום שלושה חדשים מיום מתן הפטנט — אגרה

 כוללת לכל תקופתו 34,781

 10. עם הגשת בקשה להחזרת תקפו של פטנט לאחר פקיעתו 2100

 11. עם הגשת בקשה לדורש הודעה בדבר ניצול אמצאה 650
 12. עם הגשת בקשה להכריע בשאלה אם אמצאה פלונית היא אמצאת

 שירות 570

 13. עם הגשת בקשה להיבחן לשם רישום כעורך פטנטים —

 (1) בעל פה 362

 (2) בכתב 575
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 האגרה בשקלים

 14. עם הגשת בקשה להירשם כעורך פטנטים 535

ת לעורך פטנטים 943  15. אגרה שנתי

 16. בעד עיון —

 (1) בפנקס הפטנטים 52

 (2) בפירוטי פטנטים, בעד עשרה תיקים או בחלק מהם 52

 (3) בתיק העיקרי של בקשה או פטנט 52

 (4) במסמך אחר הפתוח לעיון הקהל ואין לכך אגרה אחרת 52

 17. (א) בעד אישור העתק פירוט פטנט, לרבות שרטוטים שהוכנו
 בלשכה, המשמשים לצורך דרישת דין קדימה בחוץ לארץ

 או לצורך הליך משפטי 155
 (ב) בעד אישור כל מסמך אחר 126

 (ג) בעד תעודה מאת הרשם או הלשכה שלא נקבעה לה אגרה
 אחרת 138

 18. בעד נסה מאושר מתוך הפנקס 52

 19. בעד העתקה של פירוט, לרבות שרטוט, או כל מסמך אחר במכונת
 העתקה, לכל עמוד 6

 20. עם הגשת ערר לועדת ערר 212

 21. עם הגשת בקשה לועדה לעניגי פיצויים ותמלוגים 420״

י א ב ר ג י א  י״ח באלול התשמ״ב (6 בספטמבר 1982) מ
 המנהל הכללי של משרד המשפטים

 הודעת כינויי מקוד (סדרי רישום של כינויי מקוד שארץ מקודם היא ישראל),

1 9 8 2 - ג ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(ג) לתקנות כינויי מקור (סדרי רישום של כינויי מקור
ר:  שארץ מקורם היא ישראל) (תיקון), התשל״ט—1979 !, אני מודיע לאמו

ת סכומים ל ד  1. עקב התנודות במדד המהירים לצרכן, יהא נוסח התוספת השניה לתקנות כינויי מ

 מקור (סדרי רישום של כינויי מקור שארץ מקורם היא ישראל), התשכ״ו—1966 2
: 1 באוקטובר 1982) כדלקמן ) ג  החל ביום י״ד בתשרי התשמ״

 ״תוספת שניה

 אגרות

 בעת עשיית הפעולה או הגשת הבקשה המנויה בטור א׳ תשולם האגרה הקבועה
: ׳  בטור ב

 1 ק״ת התשל״ט, עמי 1607.
 2 ק״ת התשכ״ו, עמי 2206; התשמ״א, עמי 31 ועמ׳ 1374.
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ר ב׳  טו

ם  טור א׳ בשקלי

1865 
373 

 (א) עם הגשת הבקשה לרישום כינויי מקור (תקנה 3)
י בעלי הזכות הראשונים  (ב) בעד כל בעל זכות נוסף על שנ

.1 

 2. עם הגשת בקשה להצטרף להליך (תקנה 8(ג), 26(א)) 373

 3. עם הגשת הודעת התנגדות (תקנה 16) 932

186 
גדות או לבקשת מחיקה  עם הגשת הודעה שכנגד להודעת התנ

 (תקנה 17)
.4 

 5. בעד רישום כינוי המקור (תקנה 29) 1865

 6. מתן העתק מתעודת רישום (תקנה 33) 140

 7. עם הגשת בקשה להארכת תוקף רישום של כינויי מקור (תקנה 35) 1865

 8, עם הגשת בקשה למחיקה (תקנה 48) 932

 9. בעד רישום מען נפרד למסירת מסמכים, לכל שנה (תקנה 0052) 186

 10. בעד עיון בפנקס כינויי המקור (תקנה 54) 28

28 
 בעד עיון בתיק בקשה ובחומר שהוגש בעת דיון בבקשת הארכת

 תוקף (תקנות 31, 46)
.11 

 12. בעד אישור והעתק מתעודה, לכל עמוד (תקנה 33) 28

 13. בעד העתק מהפנקס או מתיק בקשה, לכל עמוד (תקנה 55) 28״

י א ב ר ג י א  י״ח באלול התשמ״ב (6 בספטמבר 1982) מ
) המנהל הכללי של משרד המשפטים 3^~ 9 7 מ 3 ח ) 

 הודעת המדגמים, וזתשמ״ג-1982

1 ם י מ ג ד מ  בתוקף סמכותי לפי סעיף קטן (ה) של התוספת הראשונה לתקנות ה
ר:  (להלן — התוספת הראשונה), אני מודיע לאמו

) של התוספת הראשונה א ) ן ט  הגילי. סכומים 1. עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהא נוסח סעיף ק

: ך 1 באוקטובר 1982) כ ) ג  החל ביום י״ד בתשרי התשמ״
 האגרה בשקלים

 ״(א) 1. עם הגשת בקשה לרישום מדגם המיועד לחפץ אחד בסוג אחד 155

 2. עם הגשת בקשה לרישום מדגם המיועד למערכת חפצים, בסוג אחד
 (כמוגדר בתקנה 5) 385

 3. עם הגשת בקשה על פי תקנה 29 שהרשם יפרט את נימוקי החלטתו
 והחומר שבו השתמש 385

 1 חוקי א״י, כרך גי, עמי 1957; ק״ת התש״ים, עמי 1128; התשמ״א, עמי 34 ועמי 1496.
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 האגרה כשקיים

 4. עם הגשת בקשה להארכת המועד אשר בו יש להשלים בקשה
 לרישום מדגם — לכל חודש או חלק ממנו 80

 5. בעד הארכת תקופת ההגנה —

 (1) על פי סעיף 33(2) לפקודה 765

 (2) על פי סעיף 33(3) לפקודה 1524

 6. עם הגשת בקשה להארכת המועד לתשלום האגרה בעד הארכת
 תקופת ההגנה — לכל חודש או חלק ממנו 80

 7. עם הגשת בקשה לרישום בפנקס המדגמים שם של בעל חדש,
 שעבוד, זכית או מסמך כיוצא באלה —

ו רכישת י  (1) אם הבקשה מוגשת תוך ששה חדשים מתאר
 הבעלות, או הזכות האחרת —

 (א) למדגם אחד 253

 (ב) לכל מדגם נוסף 126

 (2) אם הבקשה מוגשת לאחר ששה חדשים מתאריך רכישת
 הבעלות או הזכות האחרת —

 (א) למדגם אחד 672
 (ב) לכל מדגם נוסף 264

 8. עם הגשת בקשה לביטול רישום שעבוד, זכיון וכיוצא באלה
 בפנקס המדגמים —

 (1) למדגם אחד 138

 (2) לכל מדגם נוסף 103

 9. בעד רישום שינוי שם, מען או מען למסירת הודעות בפנקס
 המדגמים —

 (1) למדגם אחד 132
 (2) לכל מדגם נוסף 69

 10. עם הגשת בקשה לתיקון טעות סופר, אם הטעות היא של מגיש
 הבקשה 75

 11. בעד תיקון טופס בקשה 75

י סעיף 42(ב) לפקודה לבטל רישומו של  12. בעד הגשת בקשה על פ
 מדגם, כולו או מקצתו 592

 13. עם הגשת בקשה לתעודה מאת הרשם על פי תקנה 55, או לאישור

 העתק דמות של מדגם לצרכי דרישת דין קדימה בחוץ לארץ 138

 14. עם הגשת בקשה על פי סעיף 36 לפקודה לבטל רישומו של מדגם 673

 15. הגשת הודעה לפי תקנה 64(3) —
 (1) בעד כל ענין 345
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 האגרה בשקלים

 (2) עם הגשת בקשה להשמיע טענות בפני הרשם לפי

 תקנה 48 287

 16. בעד רישום של שינוי בפנקס על פי צו בית המשפט 132

 17. בעד העתק של תעודת רישום 132
 18. בעד עיון בפנקס או דמות של מדגם, למעט עיון על פי הסייג

 לסעיף 35(1) לפקודה 75

 19. בעד אישור העתקים, לכל מסמך 126

 20. בעד העתקת דמויות של מדגם במכונת העתקה, לכל דמות 6

 21. עם הודעת ערעור לפי תקנה 2 לתקנות הפטנטים והמדגמים (סדרי
 הדין לפני ועדת ערעור), התשי״ב—1952 2 212

ות הפטנטים והמדגמים (סדרי  22. עם הגשת תביעה לפי תקנה 2 לתקנ
ן לפני ועדת פיצוי ודמי זכיון), התשי״ב—1952* 420  הדי

 23. עם הגשת בקשה להחזרת תקפו של מדגם 575״

ר י פ ו ל א א כ י  י״ח באלול התשמ״ב (6 בספטמבר 1982) מ
 >חמ 3-375) סגן וממלא מקום רשם הפטנטים,

 המדגמים וסימני המסחר
 2 ק״ת התשי״ב, עמי 1205,
 3 ק״ח התשי״ב, עמי 1202.

ז 9 8 2 - ג ״ מ ש ת  הודעת הגנה על מנדי מקוד (הווהל בועדות עדר), ה

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 3(ג) לתקנות הגנה על כינויי מקור (הנוהל בועדות ערר)
ר:  (תיקון), התשל״ט—1979 אני מודיע לאמו

 הגדלת סכומים 1. עקב תנודות מדד המחירים לצרכן יהא נוסח תקנות 4(ב) ו־9(ב) לתקנות הגנה

, מיום י״ד בתשרי התשמ״ג  על כינויי מקור (הנוהל בועדות ערר), התשכ״ז—1966 2
:  (1 באוקטובר 1982), כדלקמן

 ״4(ב) לערר יצורפו ארבעה העתקים מהחלטת הרשם ואגרה בסך 932
 שקלים.״

 ״9(ב) מי שמבקש לטעון טענות לפי תקנת משנה (א) יודיע על כך ליושב־
 ראש הועדה לפחות חמישה ימים לפני שמיעת הערר ויצרף לפנייתו אגרה

 בסך 373 שקלים.״

 י״ח באלול התשמ״ב (6 בספטמבר 1982) מ א י ר ג ב א י
) המנהל הכללי של משרד המשפטים 3 ־ ־ 9 7 מ 3 ח ) 

 1 ק״ת התשל״ט, עמ׳ 1608.
 2 ק״ת התשכ״ז, עמ׳ 414¡ התשמ״א, עמ׳ 1373.
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9 ן 8 2 - ג ״ מ ש ת  הודעת סימני המסחר, ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף קטן (ה) של התוספת הראשונה לתקנות סימני המסחר,
להלן — התוספת הראשונה), אני מודיע לאמור: ) 1 1940 

 1. עקב התנודות במדד המחירים לצרכן, יהא נוסח סעיף קטן (א). של התוספת הגדלת סכומים
: ך ג(1 באוקטובר 1982), כ ׳  הראשונה, החל ביום י״ד בתשרי התשמ׳

 האגרה בשקלים

 ״(א) 1. עם הגשת בקשה לרישום סימן מסחר בסוג טובין אהד 471

 2. עם הגשת בקשה בהתאם לתקנה 26(1) שהרשם יפרט

 את נימוקי החלטתו 362

 3. עם הגשת הודעת התנגדות — לכל בקשה המתנגדים לה 700

 4. עם הודעה, מאת כל צד בהליך על ריב, על רצונו להשמיע
 טענות בבירור, לכל ענקי 362

 5. עם הגשת בקשה לחידוש רישומו של סימן מסהר עם פקיעת
 תקפו —

 (1) חידוש ראשון 1754

 (2) לכל חידוש נוסף 3249

 6. אגרה נוספת על פי תקנה 52(2) 345

 7. אגרה נוספת על פי תקנה 53(1) 3507

 8. עם הגשת בקשה לרישום בפנקס סימני המסחר שם של
 בעל הדש —

גשת הבקשה תוך שנה מתאריך רכישת הבעלות —  (א) אם מו

 (1) לסימן אחד 385

 (2) לכל סימן נוסף שהועבר באותה פעולה 195

 (ב) אם מוגשת הבקשה לאהר שנה מתאריך רכישת הבעלות —

 (1) לסימן אחד 805

 (2) לכל סימן נוסף שהועבר באותה פעולה 385

 (ג) עם הגשת הבקשה להעברת בקשה לרישום סימן המסחר
 לבעל אחר —

 (1) בקשה אחת 270
 (2) לכל בקשה נוספת שהועברה באותה פעולה 115

נוי שם של בעל סימן או בעל  9. עם הגשת בקשה לרישום שי
 רשות או שינוי תיאורו, מענו או המען למסירת הודעות —

 (1) לגבי סימן אחד או בקשה אחת 144

 (2) לכל סימן נוסף או בקשה נוספת, אם הבקשות
 הוגשו בעת ובעונה אחת בידי אותו מבקש 75

 1 ע״ר 1940, תום׳ 2, עמי 192; ק״ת התש״ם, עמ׳ 1130; התשמ״א, עמ׳ 32.
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 האגרה בשקלימ
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 10. עם הגשת בקשה לרישום בעל רשות —

.11 

.12 

.13 

.14 

.15 

.16 

.17 

.18 

.19 

.20 

 (1) לגבי סימן אהד, בסוג אחד

 (2) לגבי אותו סימן, בכל סוג נוסף

 עם הגשת בקשה לשינוי רישום הרשות —

 (1) לגבי סימן אחד, בסוג אהד

 (2) לגבי אותו סימן, בכל סוג נוסף

 (א) עם הגשת בקשה בידי בעל הרישום או בעל הרשות
 לביטול רישום הרשות —

 (1) לגבי סימן אחד, בסוג אחד

 (2) לגבי אותו סימן, בכל סוג נוסף

 (ב) עם הגשת בקשה בידי צד שלישי לביטול רישום רשות —

 (1) לגבי סימן אחד, בסוג אחד

 (2) לגבי אותו סימן, בכל סוג נוסף

ה לכל רישום, תיקון או שינוי בתרשומת ש ק  עם הגשת י
 שבפנקס שלא נקבעה לו אגרה אחרת —

 (1) לגבי סימן אחד

 (2) לכל סימן נוסף של אותו בעל, אם הוגשו הבקשות
 בעת ובעונה אחת

 עם הגשת בקשה לקבלת רשות לתקן בקשה לרישום סימן
 מסחר —

 (1) לגבי בקשה אחת

 (2) לכל בקשה נוספת לרישום אותו סימן

 עם הגשת בקשה למחוק מהפנקס רישום של סימן מסחר, כולו
 או מקצתו, לפי בקשתו של בעל הסימן

 עם הגשת בקשה על פי סעיף 38 לפקודה לתיקון הפנקס או
 על פי סעיף 41 לפקודה לביטול רישומו של סימן מסחר

 בעד חיפוש על פי תקנה 78 לגבי סימן אהד בסוג אחד

 בעד תעודה מאת הרשם, למעט תעודה על פי סעיף 28 לפקודה

 עם הגשת בקשה לקבלת רשות לשנות סימן רשום או להוסיף
 עליו, לכל רישום של אותו סימן

 (א) בעד עיון בכרטסת סימני מסחר, בסוג אהד, לרבות עיון
 בפנקס שנעשה בעקבות העיון בכרטסת כאמור

 (ב) בעד עיון בפנקס שלא בעקבות עיון בכרטסת, לכל רישום



 האגדה בשקלים

ד י 126  21. בעד העתק מסמך במכונת כתיבה, לכל עמו

 22. בעד נסח מפנקס סימני המסחר במכונת כתיבה 195

 23. בעד נסח בדרך צילום בלשכה, בנוסף לדמי צילום 75

 24. בעד אישור העתק של מסמך אי של נסח מהפנקס, לכל מסמך 126

 25. צילום מסמך, כד עמוד 6״

ל צ ו ר א ו  י
 רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

״ח באלול התשמ״ב (6 בספטמבר 1982)  י
 (חמ 1129—3)

ו 9 8 2 - ג ׳ ׳ מ ש ת , ה דעת האגודות השיתופיות (אגדות)  הו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 5(ה) לתקנות האגודות השיתופיות (אגרות), התשמ״א—
 11981 (להלן — התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב עליית המדד יהא נוסחן של תקנות 1 עד 4 לתקנות מיום י״ג באלול התשמ״ב הגדלת אגרות

: ך  (1 בספטמבר 1982) כ

 1. (א) בעד עיון במסמך מהמסמכים המפורטים להלן, לגבי כל
 אגודה שיתופית, תשולם אגרה בסך 9 שקלים:

ות;  (1) פנקס רישום אגודות שיתופי

 (2) שובר או העתק של תעודת הרישום של אגודה שיתופית;

 (3) תקנותיה של אגודה שיתופית רשומה;

ת; פי תו  (4) צו המורה על פירוקה של אגודה שי

 (5) צו המורה על ביטול הרישום של אגודה שיתופית.

 (ב) בעד עיון בפנקס השעבודים שאגודות הטילו על נכסיהן ובתיק
 השעבוד תשולם אגרה בסך 18 שקלים לגבי כל אגודה שיתופית.

 (ג) בעד עיון בפנקס השעבודים לזכותן של אגודות שיתופיות,
 המנוהל לפי סעיף 26 לפקודה, ובתיק השעבוד, תשולם אגרה בסך 9

 שקלים לגבי כל אגודה שיתופית.

 2. בעד אישור העתק של מסמך כאמור ,בתקנה 1 תשולם אגרה בשיעור
 של 3 שקלים לכל עמוד של המסמך המקורי או חלק ממנו.

 ״אגרות בער
 עיון במםמכיט

 שבמשרד הרשם

 אגרות בעד
 אישור העתק

 1 ק״ת התשמ״א, עמי 462 ועמי 1556.
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:  בעד רישום כמפורט להלן תשולם אגרה בשיעור הנקוב לצדו
 שקלים

.3 

56 

56 

18 

 (1) רישום פרטי סדרה של איגרות חוב

 (2) רישום משכנתה או שעבוד שנעשו
 בידי אגודה שיתופית

 (3) רישום שינוי או ביטול של משכנתה,
 שעבוד או סדרה של איגרות חוב

ת בעד  אגרו
 רישום שעבוד

 שהאגודה הטילה
 על נכסיה

 4. בעד רישום שעבוד בהתאם לסעיף 26 לפקודה ובעד רישום העברתו
 של שעבוד כאמור תשולם אגרה בשיעור של 56 שקלים.״

ת בעד  אגרו
ד  רישום שעבו

כותה של  לז
 אגודה שיתופית

ר י ק ר י י א  י
 רשם האגודות השיתופיות

 כ״ד באלול התשמ״ב (23 באוגוסט 1982)
 (חמ 1352—3)
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