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תקנות ההוצאה לפועל )תיקון מס' 2(, התשס"ט-2009
לחוק	 ו–88	 66ב)ב()1(	 	,38 ו–)8(,	 22)א()7(	 ו–)ז()3(,	 7ב)ד1(	 	,6 סעיפים	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
]נוסח	 לחוק	בתי	המשפט	 	108 ולפי	סעיף	 )להלן	-	החוק(,	 לפועל,	התשכ"ז-11967	 ההוצאה	
חוק	 חוקה	 ועדת	 ובאישור	 	,6 תקנה	 לעניין	 הפנים	 שר	 בהסכמת	 התשמ"ד-21984,	 משולב[,	

ומשפט		של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

במקום	תקנה	6	לתקנות	ההוצאה	לפועל,	התש"ם-31979	)להלן	-	התקנות	העיקריות(,	 	�1
יבוא:

“העברת	מידע	
בדבר	פרטי	חייב	

פרטי	 ימסור	משרד	הפנים	את	 לפועל,	 לבקשת	לשכת	ההוצאה	 		 �6
הזיהוי	המפורטים	בתוספת	הראשונה	לחוק,	כפי	שהם	מופיעים	
במרשם	האוכלוסין;	העברת	המידע	תתבצע	באמצעות	תקשורת	
ההוראות	 יחולו	 זו	 תקנה	 לפי	 מידע	 מסירת	 על	 מחשבים;	 בין	
בעניין	אבטחת	מידע	לפי	חוק	הגנת	הפרטיות,	התשמ"א-41981�"

		במקום	תקנה	10	לתקנות	העיקריות	יבוא: �2

	בקשות	לביצוע	יהיו	ערוכות	לפי	טפסים	1	עד	1ה		שבתוספת	“בקשת	ביצוע	 	)א( �10
הראשונה,	לפי	העניין,	ויוגשו	בידי	הזוכה	ללשכה�		

	בקשה	לביצוע	פסק	דין,	לא	תוגש	אלא	לאחר	שחלף	המועד	 	)ב( 	
שנקבע	בפסק	הדין	לביצועו,	ואם	לא	נקבע	מועד	כאמור	-	לאחר	
שחלפו	שלושים	ימים	מיום	מתן	פסק	הדין;		ניתן		פסק	הדין	שלא	
במעמד	החייב,	ונדרש	הזוכה	או	בא	כוחו	להמציא	את	פסק	הדין	

לחייב,	יחל	מניין	שלושים	הימים	במועד	המצאת	פסק	הדין�

	על	אף	האמור	בתקנת	משנה	)ב(,	רשאי	זוכה	להגיש	בקשה	 	)ג( 	
פסק	 מתן	 מיום	 ימים	 	30 חלפו	 בטרם	 למזונות	 דין	 פסק	 לביצוע	
הדין	 בפסק	 נקבע	 שאם	 ובלבד	 לחייב,	 המצאתו	 מיום	 או	 הדין	

מועד	לביצועו	-	חלף	המועד�	

לא	 האוכלוסין,	 במרשם	 רשומים	 שפרטיו	 יחיד	 החייב	 	היה	 	)ד( 	
תתקבל	בקשה	לביצוע	נגדו	אם	פרטיו	כפי	שצוינו	בבקשת	הביצוע	

אינם	תואמים	את	הפרטים	הרשומים		לגביו	במרשם	האוכלוסין�

	שוכנע	מנהל	לשכת	ההוצאה	לפועל	כי	אי–ההתאמה	כאמור	 	)ה( 	
בתקנת	משנה	)ד(	בפרטי	החייב	כפי	שצוינו	בבקשת	הביצוע,	מקורה	
בטעות	טכנית	כגון	טעות	סופר,	סיכול	אותיות,	אותיות	חסרות,	פליטת	
קולמוס,	השמטה	מקרית,	טעות	הדפסה,	שיבוש	של	העתקה,	הוספה	
או	החסרה	של	סימנים,	יאפשר	לזוכה	לתקן	את	בקשת	הביצוע	לפי	

פרטי	החייב	המופיעים	במרשם	האוכלוסין�"

	בתקנה	11	לתקנות	העיקריות	-		 �3
	בתקנת	משנה	)א(	-		 )1(

המסמכים	 לה	 ויצורפו	 בה	 “יפורטו	 יבוא	 לה"	 “יצורפו	 במקום	 	ברישה,	 )א(
המפורטים	להלן,	לפי	העניין:";	

החלפת תקנה 6

החלפת תקנה 10

תיקון תקנה 11

__________
1		ס"ח	התשכ"ז,	עמ'	116;	התשס"ט,	עמ'	42�

2		ס"ח	התשמ"ד,	עמ'	198;	התשס"ט,	עמ'	115�

3		ק"ת	התש"ם,	עמ'	386;	התשס"ט,	עמ'	978�

4		ס"ח	התשמ"א,	עמ'	128;	התשס"ט,	עמ'	114�
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)1(,	בסופה	יבוא	“או	של	ההחלטה	או	הצו,	לפי	העניין,	ואם	ניתנו	 	בפסקה	 )ב(
יוגשו	בצירוף	 ונדרש	הזוכה	או	בא	כוחו	להמציאם	לחייב,	 שלא	במעמד	החייב	

אישור	המצאה	לחייב;";	

	בפסקה	)2(,	המילים	“במזכירות	בית	המשפט	או"	-	יימחקו;	 )ג(

	במקום	פסקה	)3(	יבוא:		 )ד(

	פרטי	החייב	הטעונים	אימות	או	אישור	בדבר	פרטי	החייב	אם	התקיים	 )3(“
אחד	מאלה:

	פרטי	החייב	הטעונים	אימות	אינם	תואמים	את	הפרטים	הרשומים	 )א(
לגביו	במרשם	האוכלוסין	ולא	ניתן	לתקנם	לפי	תקנה	10)ה(;

	החייב	אינו	יחיד� )ב(

דין	 פי	 כנגד	חייב	שאין	חובה	על	 זו	לא	תחול	אם	הבקשה	מוגשת	 הוראה	
לרשום	את	פרטיו	במרשם�	

	פרטי	חשבון	בנק,	שימסור	הזוכה	או	בא	כוחו	אם	הוא	מיוצג,	שאליו	 )4(
ניתן	להעביר	כספים�";	

	בתקנת	משנה	)א1()4(,	במקום	“לאחר	שראה"	יבוא	“לאחר	שמצא	כי	פרטי	החייב	 )2(
הטעונים	אימות	תואמים	את	הפרטים	הרשומים	לגביו	במרשם	האוכלוסין	או	אם	תוקנו	

פרטי	החייב	לפי	תקנה	10)ה(	,	או		ראה";	

	בתקנת	משנה	)ג(,	הרישה	עד	“שבו	הופקד	יפוי	הכוח"	-	תימחק�	 )3(

	אחרי	תקנה	22	לתקנות	העיקריות	יבוא:	 �4

“בקשה	להטלת	
הגבלה

	בקשה	להטלת	הגבלה	לפי	פרק	ו'1	לחוק	תהא	בכתב	ויפורטו	בה	 22א�
ההגבלות	שאותן	מבקש	הזוכה	להטיל	על	החייב,	וכן	יצוינו	בה	פרטי	
החייב	הטעונים	אימות;	אם	פרטי	החייב	הטעונים	אימות	אינם	תואמים	
את	הפרטים	הרשומים	לגביו	במרשם	האוכלוסין	ולא	ניתן	לתקנם	לפי	

תקנה	10)ה(	או	אם	החייב	אינו	יחיד,	יצורף	אישור	בדבר	פרטי	חייב�	

	)א(				החליט	רשם	ההוצאה	לפועל	על	הטלת	הגבלה	שלא	במעמד	הטלת	הגבלה 22ב�
החייב,	תישלח	לחייב	התראה	לפי	טופס	5	שבתוספת	הראשונה�

תקנת לפי	 ההתראה	 המצאת	 מיום	 ימים	 	30 	חלפו	 	)ב(
משנה	)א(	או	מיום	הטלת	ההגבלה,	אם	הוטלה	במעמד	החייב,	
ולא	 והחייב	לא	פרע	את	חובו	 כאמור	בסעיף	66ב)א()1(	לחוק,	
התייצב	לחקירת	יכולת,	תיכנס	ההגבלה	לתוקפה	אלא	אם	כן	

נתן	רשם	ההוצאה	לפועל	החלטה	אחרת�

תיכנס	 לחוק	 66ד)ג(	 סעיף	 לפי	 מחדש	 שהוטלה	 	הגבלה	 )ג(
לפי	 התראה	 במשלוח	 צורך	 בלא	 הטלתה	 עם	 מיד	 לתוקפה	

תקנת	משנה	)א(;	הודעה	על	הטלת	ההגבלה	תישלח	לחייב�

	הודעה	על
הטלת	הגבלה

	נכנסה	לתוקף	הגבלה,	תישלח	הודעה	על	כך	לגורמים	המפורטים	 22ג�
באמצעות	 לרבות	 דרך	 בכל	 תישלח	 כאמור	 הודעה	 	 ההגבלה;	 בצו	
תקשורת	בין	מחשבים;		בהודעה	כאמור	יצוינו	שם	החייב	ומספר	תעודת	
ניתנה	 שבו	 ההליך	 מספר	 לפועל,	 ההוצאה	 תיק	 מספר	 שלו,	 הזהות	

ההגבלה,	מועד	מתן	ההגבלה	ותאריך	פקיעתה	ככל	שקבע	הרשם�

הוספת תקנות 
22א עד 22ד
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66ד)א(ביטול	הגבלה בסעיף	 המפורטות	 הסיבות	 מן	 בתיק,	 הגבלה	 בוטלה	 	22ד�	
שאליהם	 לגורמים	 הביטול	 על	 הודעה	 תישלח	 לחוק,	 )ג(	 עד	
תישלח	 כאמור	 הודעה	 ולזוכה;	 לחייב	 וכן	 ההגבלה,	 נשלחה	

בכל	דרך,	לרבות	באמצעות	תקשורת	בין	מחשבים�"	

	במקום	תקנה	50	לתקנות	העיקריות	יבוא: �5

“מיטלטלין	
הפטורים	מעיקול		

22)א()4(	 סעיף	 לפי	 מעיקול	 הפטורים	 המיטלטלין	 	שווי	 	)א( �50
בסך	 מכונות,	 היו	 ואם	 חדשים	 שקלים	 	1,300 בסך	 הוא	 לחוק	

כולל	של	5,000	שקלים	חדשים�

לפי	 מעיקול	 הפטורים	 המיטלטלין	 של	 המוערך	 	השווי	 )ב(
סעיף	22)א()7(	לחוק,	שסוגם	מפורט	בתוספת	החמישית	לחוק,	

הוא	כמפורט	בתוספת	השלישית�

לפי מעיקול	 הפטורים	 המיטלטלין	 של	 המוערך	 	השווי	 	)ג(
סעיף	22)א()8(	לחוק	אינו	עולה	על	סכום	של	150	שקלים	חדשים�

	בתקנה	זו,	“שווי	מוערך	של	מיטלטלין"	-	שוויים	המוערך	 )ד(
במכירה	מרצון	ממוכר	מרצון	לקונה	מרצון�"	

	במקום	תקנה	64	לתקנות	העיקריות	יבוא:	 �6

“צו	למכירת	
מקרקעין

עברה	 או	 העיקול	 הטלת	 מיום	 ימים	 שלושים	 	עברו	 	)א( �64
זה	 היה	 -	אם	 לחוק	 	7 סעיף	 לפי	 באזהרה	 התקופה	שנקבעה	
עיקול	זמני	שניתן	לטובת	תובע	שזכה	בתביעתו,	כאמור	בתקנה	
381	לתקנות	סדר	הדין	האזרחי	-	והחייב	לא	שילם	את	החוב	
הפסוק,	רשאי	רשם	ההוצאה	לפועל,	לפי	בקשתו	של	הזוכה,	

לצוות	על	מכירתם	של	המעוקלים�

	ציווה	רשם	ההוצאה	לפועל	על	מכירת	מקרקעין	שאינם	 )ב(
לחייב	 תומצא	 משפחתו,	 ובני	 החייב	 מגורי	 דירת	 משמשים	
הודעה	על	כך	בדואר	רשום	עם	אישור	מסירה;	קביעת	מועד	
	,97 תקנה	 פי	 על	 יהיו	 לחייב	 עליו	 הודעה	 ומסירת	 הפינוי	

בשינויים	המחויבים�

	היו	המקרקעין		שעוקלו		משמשים,	כולם	או	מקצתם	דירת	 )ג(
מגורים	של	החייב,	לא		יורה	רשם	ההוצאה	לפועל	על	מכירתם	
12א	 טופס	 באמצעות	 לדיון	 הצדדים	 את	 שהזמין	 לאחר	 אלא	
בתוספת	הראשונה;	ההזמנה	תומצא	לצדדים	בהמצאה	מלאה�

	דיון	במעמד	הצדדים	לפי	תקנת	משנה	)ג(,	ייקבע	בהקדם	 )ד(
האפשרי�

	בדיון	כאמור	בתקנת	משנה	)ג(	רשאי	רשם	ההוצאה	לפועל	 )ה(
משפחתו	 ובני	 החייב	 פינוי	 ועל	 מקרקעין	 מכירת	 	 על	 להורות	
ולבני	משפחתו	הגרים	 אם	הוכח	להנחת	דעתו,	שיהיה	לחייב	
עמו	מקום	מגורים	סביר	או	שיש	לו	ולבני	משפחתו	הגרים	עמו	
יכולת	כלכלית	המאפשרת	להם	מקום	מגורים	סביר,	או	שהועמד	
לרשותם	סידור	חלוף	על	ידי	דירה	אחרת,	תשלום	פיצויים	או	

דרך	אחרת	כמפורט	בסעיף	38	לחוק�"

החלפת תקנה 50

החלפת תקנה 64
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בתקנה	102	לתקנות	העיקריות,	במקום	“טופס		18	שבתוספת"	יבוא	“טופס	1ד	שבתוספת	 	�7
הראשונה"�

	בתקנה	104	לתקנות	העיקריות	-	 �8
	בתקנת	משנה	)א(	- )1(

	בפסקה	)3(,	המילים	“במזכירות	בית	המשפט	או"	-	יימחקו; )א(

	במקום	פסקה	)5(	יבוא: )ב(

	פרטי	החייב	הטעונים	אימות	או	אישור	בדבר	פרטי	החייב	אם	התקיים	 )5(“
אחד	מאלה:

	פרטי	החייב	הטעונים	אימות	אינם	תואמים	את	הפרטים	הרשומים	 )א(
לגביו	במרשם	האוכלוסין	ולא	ניתן	לתקנם	לפי	תקנה	10)ה(;

	החייב	אינו	יחיד; )ב(

דין	 פי	 על	 חובה	 שאין	 חייב	 כנגד	 מוגשת	 הבקשה	 אם	 תחול	 לא	 זו	 תקנה	
כהגדרתו	 שיק,	 לביצוע	 היא	 הבקשה	 כאשר	 או	 במרשם	 פרטיו	 את	 לרשום	
בסעיף	73	לפקודת	השטרות,	שמספר	זהותו	של	החייב	מודפס	על	גביו	לפי	

הדין�";

	בתקנת	משנה	)ג(,	הרישה	עד	“שבו	הופקד	ייפוי	הכוח"	-		תימחק; )2(

	בתקנת	משנה	)ד(,		אחרי	“בהטבעת	חותמת"	יבוא	“נתקבל"�	 )3(

בתקנה	109ב	לתקנות	העיקריות,	בתקנת	משנה	)א(,	במקום	“טופס	19א	שבתוספת"	יבוא	 	�9
“טופס	1ה	שבתוספת	הראשונה"�

	אחרי	תקנה	115	לתקנות	העיקריות	יבוא: �10

“זקיפת	הכנסות	
הביצוע

	כספים	ששולמו	על	חשבון	החוב	יועברו	לידי	הזוכה,	כאשר	 	)א( 115א�
50	שקלים	חדשים	או	שחלפו	 לזכותו	עולה	על	 הסכום	המצטבר	שנזקף	

שלושה	חודשים	מיום	התשלום,	לפי	המוקדם�

פרטי	 הזוכה	 מסר	 אם	 יחולו	 לא	 )א(	 משנה	 תקנת	 הוראות	 		 )ב( 		 	
חשבון	בנק	כאמור	בסעיף		75)ד(לחוק�"	

	בתוספת	הראשונה	לתקנות	העיקריות	-	 �11
	במקום	טופס	1	יבוא: )1(

תיקון תקנה 102

תיקון תקנה 104

תיקון תקנה 109ב

הוספת תקנה 
115א

תיקון התוספת 
הראשונה
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טופס 1	
)תקנה	10)א((
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          טופס 1א	
)תקנה	10)א((
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 טופס 1ב	
)תקנה	10)א((



1163קובץ	התקנות	6798,	ח'	באב	התשס"ט,	2009�7�29

 טופס 1ג	
)תקנה	10)א((
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 טופס 1ד
)תקנה	10)א(	ו–102(
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טופס ה
)תקנה	10)א(	ו–109ב(
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במקום	טופס	5	יבוא: 	)2(

"טופס 5 	
)תקנה	22ב)ב(( 	

אל:	�����������������������������������������

			 	 	 	 לשכת	ההוצאה	לפועל	ב���������������������������������	מס'	תיק����������������������������������

התראה בדבר הגבלה

ההגבלה את	 עליך	 להטיל	 לפועל	 ההוצאה	 רשם	 הורה	 	ביום�����������������������������������������������	

הזו:	������������������������	ההגבלה	תיכנס	לתוקף	בתוך	30	ימים	מיום	ההמצאה	של	התראה	זו,	אלא	

אם	כן	ישולם	מלוא	החוב	בתיק	או	שתתייצב	לחקירת	יכולת	בכל	לשכת	הוצאה	לפועל	

ותשכנע	את	רשם	ההוצאה	לפועל	כי	אינך	משתמט	מתשלום	חובותיך,	או	שתינתן	החלטה	

אחרת	על	ידי	רשם	ההוצאה	לפועל�

אם	שילמת	חובך	בתיק,	נא	ראה	התראה	זו	כבטלה�";

	אחרי	טופס	12	יבוא: )3(

"טופס 12א

)תקנה	64)ג((

אל:	�����������������������������������������

לשכת	ההוצאה	לפועל	ב���������������������������������	מס'	תיק����������������������������������

הזמנה לדיון בעניין פינוי דירת מגורים

	מועד	הדיון:	יום	���������������������������שעה�	�������������������������������� 	

עליך	להופיע	ביום	��������������������������בשעה	���������������������������	בלשכת	ההוצאה	לפועל	ב�����������������,	

בתיק	 מגורים	 דירת	 פינוי	 בעניין	 דיון	 לשם	 	������������������������������ לפועל	 ההוצאה	 רשם	 לפני	

����������������������������������������

אתה	רשאי	לבקש	השהיה	של	ההחלטה	בעניין	מכירת	מקרקעין	ופינוים	לשם	מינוי	עורך	

דין�

באפשרותך	לפנות	לאחת	מלשכות	הסיוע	המשפטי,	כדי	שתיבדק	זכאותך	למינוי	עורך	דין	

לפי	הוראות	חוק	הסיוע	המשפטי�	פרטים	על	לשכות	הסיוע	המשפטי	ניתן	למצוא	באתר	

האינטרנט	בכתובת	www�justice�gov�il/MOJHeb/SiuaMishpat		או	בטלפונים	האלה:

- שבע	 באר	 	;04-8633666 	- חיפה	 	;03-6932777 	- תל–אביב	 	;02-6211333 	- 	ירושלים	

08-6404526;	צפון	04-6459444�"

	אחרי	התוספת	השניה	לתקנות	העיקריות	יבוא: �12 הוספת תוספת
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"תוספת שלישית
)תקנה	50)ב((

									סך	שוויו	המוערך	בשקלים	חדשים סוג	המיטלטלין	 	 	

1,000 	 	 מחשב	אישי	 	 	

200 	 	 	 מדפסת	 	 	

500 	 	 	 טלוויזיה	 	 	

150 	 	 	 רדיו	 	 	

150 	 	 טלפון	נייח	 	 	

150 	 	 טלפון	נייד	 	 	

"1,000 	 	 מכונת	כביסה	 	 	

ט"ו	בתמוז	התשס"ט	)7	ביולי	2009(

נאמן יעקב	 	 )חמ	3-63(	
שר	המשפטים 	 	

צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )דרך מס' 1: ירושלים-מעלה 
אדומים; בקטע ק"מ 65 - צומת עיסאוויה( )הרחבה(, התשס"ט-2009	

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	3	לפקודת	הדרכים	ומסילות	הברזל	)הגנה	ופיתוח(,	11943,	אני	 	
מצווה	לאמור:		

	הפקודה	תחול	על	קטעי	דרך	האלה:	 	)א( �1
)ב((	המתחיל	 קטן	 בסעיף	 )כפי	שמתואר	במפה	 	קטע	הדרך	במסלול	הצפוני	 )1(
ירושלים-מעלה	 צפון	 	:1 מס'	 דרך	 על	 	,E=222985�06/N=635047�75 ציון	 בנקודת	

;E=224440�24/N=634133�68	ציון	בנקודת	והמסתיים	אדומים2,

)ב((	המתחיל	 )כפי	שמתואר	במפה	בסעיף	קטן	 	קטע	הדרך	במסלול	הדרומי	 )2(
ירושלים-מעלה	 צפון	 	:1 מס'	 דרך	 על	 	,E=222968�64/N=635024�69 ציון	 בנקודת	

�E=224412�08/N=634126�31	ציון	בנקודת	והמסתיים	אדומים2,

כ/8080, מס'	 במפה	 אדום	 בצבע	 זיהוי,	 לשם	 המסומנים,	 הדרך,	 ושטח	 	גבולות	 	)ב(
כ'	 ביום	 בדרכים	 והבטיחות	 ביד	שר	התחבורה	 והחתומה	 	1:2,500 מידה	 בקנה	 הערוכה	

בתמוז	התשס"ט	)12	ביולי	2009(	)להלן	-	המפה(;

	גבולות	ושטח	ההכרזה	המסומנים	במפה	תואמים		לתכנית	3116� )ג(

רח'	 בע"מ,	 בישראל	 לדרכים	 -	החברה	הלאומית	 מע"צ	 נמצא	במשרדי	 העתק	המפה	 	�2
יהדות	קנדה	29,	אור	יהודה,	וכל	מעוניין	רשאי	לעיין	בו	בתיאום	מראש,	בטל'	7355742-

03,	בשעות	העבודה	הרגילות�

__________
1		ע"ר	1943,	תוס'	1,	עמ'	40;	ס"ח	התשי"א,	עמ'	74�

2		ק"ת	התשמ"ב,	עמ'	707�

רשות לעיין במפה

תחולת הפקודה 
על הדרך
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תוספת
)סעיף	1)ב((

חלקי	חלקהגוש

בהסדר30545

בלתי	מוסדר30889

בלתי	מוסדר30890

בלתי	מוסדר30891

בלתי	מוסדר30892

כ'	בתמוז	התשס"ט	)12	ביולי	2009(
ישראל	כ"ץ 	 	 	 )חמ	3-162(

שר	התחבורה	והבטיחות	בדרכים 	 	

הודעת סימני המסחר )מס' 2(, התשס"ט-2009
	בתוקף	סמכותי	לפי	תקנה	3א)ג(	לתקנות	סימני	המסחר,	11940	)להלן	-	התקנות(,	אני	מודיע	

לאמור:

עקב	העלייה	במדד	המחירים	לצרכן	יהיה	נוסח	התוספת	הראשונה	לתקנות	החל	ביום	 		�1
ט'	בתמוז	התשס"ט	)1	ביולי	2009(,	כדלקמן:

“תוספת ראשונה
)תקנה	3(

בשקלים	חדשים

	הגשת	בקשה	לרישום	סימן	מסחר	לסוג	טובין	אחד,	לפי	סעיף	7	לפקודה	 �11,446

	הגשת	הודעת	התנגדות,	בקשה	לתיקון	פנקס	או	בקשה	לביטול	רישום	סימן	 �2
728מסחר	אחד	לכל	סוג	טובין	בבקשה	לפי	סעיפים	24)א(,	38	או	41	לפקודה

		הגשת	בקשה	להשמיע	טענות	בהליכים	לפי	סעיפים	24)ו(,	29	ו–41)ב(	 �3
678לפקודה	או	לפי	תקנה	73

		הגשת	בקשה	לחידוש	רישום	סימן	מסחר	לסוג	טובין	אחד,	לפי	סעיף	 �4
322,576	לפקודה	

	אגרת	פיגור	לפי	תקנה	52)2(,	לחודש	או	חלק	מחודש �566

	אגרת	החזרה	לתוקף	לפי	תקנה	53)1(,	לכל	סוג	טובין �61,000

	הגשת	בקשה	לשינוי	ברישום,	העברת	בעלות,	רישום	רשות	או	ביטולה	 �7
לפי	סעיפים	20,	36)א()3(,	)4(,	)5(,	37,	49)א(,	51	או	52	לפקודה	וכן	עם	הגשת	

283בקשה	לתיקון	הפנקס	שלגביה	לא	נקבעה	אגרה	אחרת,	לכל	סימן

	בעד	חיפוש	- �8

	לפי	תקנה	78)א( 576)א(

הגדלת סכומים
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בשקלים	חדשים
	לפי	תקנה	78)ב( 86)ב(

	בעד	העתק	מאושר	של	רישום	לפי	סעיף	6)ב(	לפקודה �943

	בעד	הארכת	מועד	לפי	תקנה	82,	לכל	חודש	או	לחלק	ממנו,	לכל	סימן �1066

	הגשת	בקשה	להשמיע	טענות	בדיון	לפי	תקנה	24	או	25 �11435

	הגשת	בקשה	לבחינה	על	אתר	לפי	תקנה	22)ג(,	לכל	סוג	טובין �12678

	בעד	צילום	כל	מסמך,	לכל	עמוד �13"3�30

ו'	בתמוז	התשס"ט	)28	ביוני	2009(
)חמ	3-1129(

ועם נ 	 ר מאי
רשם	הפטנטים	המדגמים	וסימני	המסחר

הודעת המדגמים )מס' 2(, התשס"ט-2009
מודיע	 אני	 התקנות(,	 	- )להלן	 המדגמים1	 לתקנות	 3א)ג(	 תקנה	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	

לאמור:

מיום לתקנות	 הראשונה	 התוספת	 נוסח	 יהיה	 לצרכן	 המחירים	 במדד	 התנודות	 עקב	 	�1	
ט'	בתמוז	התשס"ט	)1	ביולי	2009(,	כך:

"תוספת ראשונה
)תקנה	3(

בשקלים	חדשים

	עם	הגשת	בקשה	לרישום	מדגם	המיועד	לחפץ	אחד	בסוג	אחד	 	)א( �1
לפי	סעיף	30	לפקודה

172

	עם	הגשת	בקשה	לרישום	מדגם	המיועד	למערכת	חפצים,	בסוג	 )ב(
אחד	לפי	תקנה	5

366

	עם	הגשת	בקשה	להארכת	מועד	להשלמת	בקשה	לרישום	מדגם,	או	 �2
לפי	 ההגנה	 תקופת	 הארכת	 בעד	 האגרה	 לתשלום	 מועד	 להארכת	

תקנות	31)2(	ו–33)2(,	לכל	חודש	או	חלק	ממנו

63

טופס	 לתיקון	 הפנקס,	 לתיקון	 סופר,	 טעות	 לתיקון	 בקשה	 הגשת	 	עם	 �3
הבקשה,	לרישום	שם	בעל	חדש,	לשינוי	שם	בעל,	לשינוי	מען	למסירת	
לפקודה	 ו–44	 	43 סעיפים	 לפי	 מדגם	 של	 רישומו	 ולביטול	 הודעות	

ותקנות	41	עד	46

55

	36 סעיפים	 לפי	 מדגם	 של	 רישומו	 לביטול	 בקשה	 הגשת	 	עם	 	)א( �4
ו–42)ב(	לפקודה

710

	עם	הגשת	בקשה	להחזרת	תוקפו	של	מדגם	לפי	תקנה	42)ג( 710)ב(

	בעד	הארכת	תקופת	הגנה	- �5

	על	פי	סעיף	33)2(	לפקודה 396)א(

	על	פי	סעיף	33)3(	לפקודה 786)ב(
__________

1		חוקי	א"י,	כרך	ג',	עמ'	1957;	התשס"ט,	עמ'	224�
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						סודר	במח'	רשומות,	משרד	המשפטים,	והודפס	במדפיס	הממשלתי ISSN 0334-7014	 	 	 המחיר	84�5	שקלים	חדשים

בשקלים	חדשים

	בעד	אישור	כל	מסמך,	תעודה,	תעודה	לצורכי	בירור	משפטי	או	נסח	 �6
מתוך	הפנקס,	לפי	סעיפים	32	ו–40	לפקודה	ותקנה	55

44

	)2(35 סעיף	 לפי	 אחר,	 מסמך	 כל	 או	 מדגם	 של	 דמויות	 צילום	 	בעד	 �7
לפקודה,	לכל	עמוד

3				

	עם	הגשת	הודעה	להשמיע	טענות	לפי	תקנה	64,	בעד	כל	עניין 	)א( �8220

	עם	הגשת	בקשה	להשמיע	טענות	לפני	הרשם	לפי	תקנה	48 140)ב(

חלק	 או	 חודש	 לכל	 	,54 תקנה	 לפי	 מועד	 להאריך	 בקשה	 הגשת	 	עם	 �9
ממנו

63

	אגרת	פרסום דמי	הפרסום10�
שהודעה	עליהם
מתפרסמת	מזמן
לזמן	ברשומות"

ו'	בתמוז	התשס"ט	)28	ביוני	2009(
ועם נ 	 ר מאי 	 	 )חמ	3-375(

																																																																																			רשם	הפטנטים,	המדגמים	וסימני	המסחר

החלטת שכר שרים וסגני שרים )הוראת שעה( )מס' 2(, התשס"ט-2009
	בתוקף	סמכותה	לפי	סעיף	36	לחוק–יסוד:	הממשלה1,	מחליטה	ועדת	הכספים	של	הכנסת	

לאמור:

על	אף	הוראות	סעיפים	1	ו–2	להחלטת	שכר	שרים	וסגני	שרים,	התשמ"ב-21982,	בתקופה	 		�1
שמיום	י"א	באב	התשס"ט	)1	באוגוסט	2009(	עד	יום	כ"ד	בטבת	התשע"א	)31	בדצמבר	
2010(,	או	בעדה,	יפחת	שכר	היסוד	של	ראש	הממשלה	והשרים,	כאמור	באותם	סעיפים,	
אחרת	 הוראה	 כל	 לעניין	 היסוד	 שכר	 את	 לשנות	 כדי	 זה	 סעיף	 בהוראות	 אין	 ב–5%;	

בדין�

כ"ח	בתמוז	התשס"ט	)20	ביולי	2009(
גפני משה	 	 	 )חמ	3-646(

																																																																																			יושב	ראש	ועדת	הכספים

__________
1		ס"ח	התשס"א,	עמ'	158�

2		ק"ת	התשמ"ב,	עמ'	508�

הוראת שעה


