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,  תקנות הגנת הדייר(דמי שכיחת יסודיים ודמי שכיחת בדיחת)
 התשמ״ד-1984

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 45 ו־47 לחוק הגנת הדייר [נוסה משולבן, התשל״ב—-
: , מתקינה הממשלה תקנות אלה  1972 ג

 1. דמי השכירות היסודיים של דירה יהיו דמי השכירות שהשתלמו ערב תחילתן של
 תקנות אלה.

 2. לדמי השכירות היסודיים של דירה יווספו 336%.

 3. ההעלאה בדמי השכירות לפי תקנה 2 תחולק כך שדייר יוסיף בתקופות שלהלן
: ה ל  לא יותר משיעורים א

 (1) מיום ו׳ בחשון התשמ״ה (1 בנובמבר 1984) — 168% מדמי השכירות
 היסודיים;

 (2) מיום ח׳ בטבת התשמ״ה (1 בינואר 1985) עוד 168% מדמי השכירות
 היסודיים.

 שינוי דמי
 השכירות
 היסודיים

 דמי שכירות
 בדירות

 חלוקת ההעלאה

 תחילה 4. תחילתן של תקנות אלה ביום ו׳ בחשון התשמ״ה (1 בנובמבר 1984).

ר י ל נ א כ י  מ
 ממלא מקום מזכיר הממשלה

 י״ ב!באלול התשמ״ד (9 בספטמבר 1984)
 (המ 707—3)

 1 ם״ח התשל״ב, עמי 176; התש״ם, עמ׳ 165.

 צו הפיקווז על מצרכים ושירותינו (ממדיות) (תיקון)/
 התשמ״ד-984 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
 התשי״ח—1957 / וסעיף 20 לפקודת מחלות בעלי חיים, 1945 2 (להלן — הפקודה),

 אני מצווה לאמור:

 תיקון סעיף 1 1. בסעיף 1 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מדגריות), התשכ״ז-—1967 3

א: בו  (להלן — הצו העיקרי), במקום הגדרת ״ביצים״ י

.  ״ ״ביצים״ — ביצים לדגירה של עופות כהגדרתם בפקודה; ״

 תיקון סעיף 7 2. בסעיף 7 (א)(2) לצו העיקרי, בסופו יבוא ״במיתקן להוספת לחות ובמיתקן

 לחימום״.

 תיקון סעיף 8 3. בסעיף 8 לצו העיקרי, במקום פסקאות (2) ו־(3) יבוא:

 ״(2) מיתקן לסילוק פסולת שאישר המנהל.״

 1 ס״ח התשי״ח, עמי 24; התשמ״ב, עמי 92.
 2 עייר 1945, תוס׳ 1, עמי 155.

 3 ק״ת התשכ״ז, עמ׳ 1942; התשל״ב, עמי 391; התשל״ט, עמ׳ 734.
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1 9 ף י ע ס ן ו ק ' א: ת בו  4. בסעיף 19 לצו העיקרי, במקום פסקה (3) י

 ״(3) כל פסולת ושיירים יש לאסוף מיד לתוך מכלים הניתנים לסגירה, ולהעבירם
 למכון פסדים או לקבורה או לשריפה במקום שאישר המנהל.״

י תיקון סעיף 27 ר ק ו ע ו ה צ 1 , 2 ף 7 , ע ס  5 ב

״; י  (1) בסעיף קטן (א), בסופו יבוא ״או בכלי הניתן לרחיצה וחיטו

בוא:  (2) במקום סעיפים קטנים (ב) ו״(ג) י
 ״(ב) אין להעביר כלי קיבול ממדגריה למדגריה; בכל מדגריה יהיו רק

 כלי קיבול המסומנים כאמור בסעיף קטן (ג).
 (ג) על כלי הקיבול יירשמו שם המדגריה ומענה או מספר רשיונה.״

 6. בסעיף 28 (א) לצו העיקרי — תיקון סעיף 28
 (1) בפסקה (4), בסופה יבוא ״וגזעם (כולל ׳הצלבה)״;

 (2) בפסקה (7), בסופה יבוא ״אם להקת הרבייה בה הוטלו הביצים מהם בקעו
 האפרוחים חפשית ממיקופלסמה״.

 (3) אחרי פסקה (7) יבוא:
ו לביצים או לאפרוחים, טיפולים אנט־ב־וטיים, ) הטיפולים שנתנ 8 )  ״

 חיסונים, חימום ביצים וטיפול אחר.״

א: תיקון סעיף 29 בו  7. בסעיף 29 לצו העיקרי, במקום פסקה (6) י

 ״(6) משקלו׳ לא יפחת מהמשקלים המזעריים שיקבעו מעת לעת שירותי ההדרכה
 והמקצוע של משרד החקלאות.״

א: תיקון סעיף 30 בו  8. בסעיף 30 לצו העיקרי, במקום סעיף קטן (ב) י

 ״(ב) לא יובלו בכלי הובלה שבו מובלים אפרוחים ממדגרה, באותה הובלה,
 בעלי חיים, גופותיהם, מוצריהם, תנובתם, או מוצרים אחרים למעט אפרוחים

 בני יום ואריזתם.״

ת פ י ח א: ה בו  9. במקום סעיף 31 לצו העיקרי י
 סעיף 31

 ״מבירת 31. לא ימכור אדם אפרוחים אלא באריזה, מקורית ומסומנת של מחזיק

דת מסירה, ולא יקנה אדם ולא יעביר ם רשיון למדגריה ובצירוף תעו י ח י י פ  א

 אפרוחים בכל דרך מדרכי ההעברה, אלא באריזה כאמור ובצירוף
 תעודת מסירה.״

 10. בסעיף 32 (א) לצו העיקרי, במקום ״במעבדה למחלות עופות במשרד האזורי תיקון סעיף 32
 של משרד החקלאות״ יבוא ״במעבדה אזורית למחלות עופות״.

ר פ ח ג ר ו ס  כ״ב באב התשמ״ד (20 באוגוסט 1984) פ
1 שר החקלאות 3 - 8 5 מ 4 ח < 
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 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מדגייס ללחנז)
 (תיקון מס׳ 4), התשמ״ד-1984

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ת—1957 1
ר:  אני מצווה לאמו

 1. במקום התוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים ללחם),
א: בו , י  ה תשמ ״ד—1984 2

 ״תוספת
 (סעיף 2)

 בתוספת זו —

 ״לחם כהה (אחיד)״ — לחם הנאפה מקמח כהה או מקמח קיבר, בין שהוא מעורב עם
 קמהים אחרים ובין אם לאו, שמכיל או שאינו מכיל סוכר או שומן, והאפוי בצורת

לה; ו  ככר מוארכת או עג

 ״לחם כמון (קימל)״ — לחם חצי־כהה המכיל לפחות 0.5% כמון (קימל) ממשקל הלחם:

ו מכיל סוכר ושומן או המכיל בחומר נ  ״להם לבן״ — לחם הנאפה מקמח לבן בלבד, שאי
 יבש סוכר או שומן או שניהם כאהד בשיעור של עד 5%, והאפוי בצורת ככר מוארכת

 או עגולה:

 ״לחמניה״ — לחם הנאפה מקמח לבן בלבד עם או בלי פרג או שומשום, המכיל בחומר יבש
; ו  סוכר או שומן או שניהם כאחד, בשיעור של לא פחות מ־5% ממשקל

נו מכיל סוכר ושומן או המכיל בחומר יבש  ״חלה״ — לחם הנאפה מקמח לבן בלבד, שאי
 סוכר או שומן או שניהם כאחד בשיעור של עד 10%, ואפוי בצורה קלועה או עגולה

 מרצועה אחת או שתי רצועות של בצק.

 ד.תל3ת התוספת

 טור ב׳ המהיר בשקלים למכירה
 טור א׳ המשקל לקמעונאי לצרכן
 המצרך בגרמים כולל מע״מ כולל מע

 לחם כהה (אחיד) 750 32.16 36
 לחם כהה (אחיד) 500 62.44 70
 לחם לבן 750 47.27 54
 לחם לבן 500 70.01 80
 לחם לבן 250 45.41 51
 לחם כמון (קימל) 500 80.65 89
 חלה עגולה או קלועה 500 85.22 94
 להמניה 60 14.85 17

 לחם כהה (אחיד) פרוס וארוז 750 113.25 126
 לחם לבן פרוס וארוז 500 113.25 126

3 בספטמבר 1984). ) ד  תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום ו׳ באלול התשמ״

ת ן פ ו ע ד  ג
ה והמסחר  שר התעשי

ד (2 בספטמבר 1984) ׳  ה׳ באלול התשמ׳
 (דומ 6—3)

 1 ס״ח התשי״ח, עמ׳ 24; התשמ״ב, עמ׳ 92.
 2 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 1558, עמ׳ 1742, עמ׳ 2077 ועמי 2373,
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 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לבשו קפוא)
 (מס׳ 14), התשמ״ד-1984

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—1957 1,
 א1י מצווה לאמור:

 1. כצו זה — חגדרות

 ״בשר בקר קפוא״ — גשר בקר קפוא מז הסוגים המפורטים בתוספת, למעט בשר עגל;
 ״בשר בקר קפוא מעובד ומוכשר״ — בשר בקר קפוא שנעשו בו פעולות הפשרה,

 השריה, המלחה, הדחה, ניקוי שומן וגידים, כולל גם בשר ״חלק״;
 ״בשר בקר קפוא טחון״.— בשר בקר קפוא טחון ללא תוספת חמרים אחרים פרט למלח;
 ״בשר עגל״ — בשר קפוא מעגל חלב עד גיל 6 חדשים ללא עצמות, בצבע ורוד בהיר

 מיובא מזעלנד;
 ״םטיק עין״ — בשר בקר קפוא פרום שעובד מוורד הצלע, לאחר שהוסרה שכבת בשר

 ושומן מהחלק בוורד הצלע הנקרא ״עין״;

 ״המנהל״ — מנהל מינהל הסחר הממשלתי במשרד התעשיה והמסחר או מי שהוא הסמיך
 לעניו צו זה;

 ״מע״מ״ — מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערר מוסף, התשל״ו—1975«.

 2. המחיר המרבי לבשר בקר קפוא הוא כנקוב בתוספת. המחיר»8רבי

 3. (א) לא ימכור אדם בשר בקר קפוא מסוג שלא פורט בצו זה, למעט סטיק עין, איסור«כירי,
י 0וגי בשר » , , . 

0 י ו ח  אלא על פי היתר מאת המנהל. א
 (ב) ניתן היתר כאמור — יימכר הבשר במחיר שלא יעלה על 1,725 שקלים לק״ג

 לצרכן, כולל מע״מ.
יי 8'  4. צו הפיקוח על מצרכים •ושירותים (מחירים מרביים לבשר קפוא) (מס׳ 13), 3

 התשמ״ד—1984 * — בטל.

 5. תחילתו של צו זה ביום ו׳ באלול התשמ״ד(3 בספטמבר 1984). י״׳ייי•

 הוספת
 (סעיפים 1 ו־2)

 המחיר בש־קליפ לק׳׳ג
m  (א) במכירה לקמעונאי(כולל הובלה וסבלות למקום עיסוקו) — יי" *

 בשר בקר קפוא מדרום אמריקה ללא עצמות בקרטונים
 (9 חלקים) 1,022
 . בשר בקר קפוא מוכשר 1,070

 בשר בקר קפוא מאירופה למעט מאירלנד(קרטון אדום
 5—6 חלקים) כתף וכר 1,096

 1 סייח חתשי״ח, עמי 24¡ התשמ״ב, עמ׳ 92.
 2 ס״ח התשל״ו, עמ׳ 32.

 3 ק״ת התשמ״ד, עמי 2381.
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 המחיר בשקלים לק״ג
3 " י 3 " " י  בשר בקר קפוא מאירופה למעט מאירלנד (קרטון כחול י

 4 חלקים) חזה וכר 857

 בשר בקר קפוא מאירלנד (קרטון אדום 5—6 חלקים) כתף וכו׳ 1,151
 בשר בקר קפוא מאירלנד (קרטון כחול 4 חלקים) חזה וכו׳ 958

 המחיר בשקלים לק׳׳ג
מ " " יי מ 7''  (ב) במכירה לצרכן — 3

 חזה וקשתית (3, 9) 1,095

 צלעות לרבות צוואר, שריר הזרוע, מכסה הצלע(2, 7, 8, 10) 1,234

י (4, 1) 1,481  ורד הצלע וכתף מרכז

 צלי כתף, פילה מדומה (5, 6) 1,613

ן שלם מקורי המכיל 9 חלקים) '277)1 ן(קרטו  בשר ארוז בקרטו

 בשר בקר קפוא טחון 1,296

 בשר בקר קפוא מעובד ומוכשר, תוספת של 55

ן פ ת ו ע ד ד (2 בספטמבר 1984) ג  ה׳ באלול התשמ״
< שר התעשיה והמסחר 3 ־ ־ 8 9 מ 0 ח ) 

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליימ לקמח חיסים)
 (תיקון מס׳ 14), התשמ״ד-1984

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—1957 1,
ר:  אני מצווה לאמו

וספת 1. במקום התוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לקמח -

: א בו , י  חיטים), התש״ם—1980 ג
 ״תוספת
 (סעיף 2)

 8ור ג׳
 יג, במכירה -

 לצרכן
 כולל מע׳׳מ

 בחבילות של ק

 לקמעונאי
 ללא מע״מ

 המחיר בשקלים,

 לסיטונאי
 ללא מע׳׳מ

 טור ב׳
 מחיר המכירה מהמחסן *

 בשקלים לטונד. נטו
 ללא מע״מ

 טור א׳
 המצרך

 קמה כהה (אחיד) 80,380 96.19 101.56 123

 קמה לבן 88,820 105.00 109.08 135

 קמח לבן מיוחד או סולת 90,030 105.03 110.72 137״
 * מהיר המכירה מהמחסן אינו כולל את מחיר השקים ואת ההעמסה למכונית הלקוח.

 תחילי. 2. תהילתו של צו זה ביום ו׳ באלול התשמ״ד(3 בספטמבר 1984).

ת ן פ ו ע ד  ה׳ באלול התשמ״ד (2 בספטמבר 1984) ג
) שר התעשיה והמסחר 3 ־ ־ מ 6 ח ) 

 1 ס״ח התשי׳׳ת, עמי 24; התשמ״ב, עמ׳ 92.
 2 ק״ת התש״ם, עמי 1198; התשמ״ג, עמי 575, עמי 1907; התשמ״י, עמ׳ 2382.
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 ביטול

 צו הפיקוח על מצרכים ?שירותים (מחירים מרביים לקדפיונים חיים)
, החשמ״ד-984ז ( ו  (מס׳ ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי׳׳ח—1957 1׳
ר: י מצווה לאמו נ  א

ה: הי  1. המהיר המרבי, כולל מע״מ, לקילוגרם קרפיונים חיים י

ם;  (1) במכירה לקמעונאי במחסנו של סיטונאי — 727,80 שקלי

 (2) במכירה לצרכן בחנותו של קמעונאי — 968 שקלים.

 2. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לקרפיונים חיים) (מס׳ 10),
— בטל.  התשמ״ד—1984 2

 3. תחילתו של צו זה ביום ל׳ באב התשמ״ד (28 באוגוסט 1984). 11״׳יי־

ר פ . ג ר ו ח ס ט באב התשמ״ד (27 באוגוסט 1984) פ  כ״
) שר החקלאות 3 ״ 1 מ 9 ח ) 

 1 ס״וו התשי״ח,'ע«׳ 24; התשמ״ב, עמי 92.
 2 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 2374.

 הודעת הפיקוח על מצרכים ושיחחים (מכשירי קרינה לטיפול רפואי)
 (מס׳ 2), התשמ״ד-984ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8א(4) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מכשירי קרינה
ר: 1 (להלן — הצו) ועקב העליה במדד, אני מודיע לאמו  לטיפול רפואי), התשכ״ח—1968

: העלאת אגרות ך  1. מיום א׳ בחשון התשמ״ה (27 בנובמבר 1984) יהא נוסחו של סעיף 8(א) לצו כ
 ״(א) בעד מתן רשיון שנתי תשולם אגרה בסך 8,295 שקלים.״

 ב׳ באלול התשמ״ד (30 באוגוסט 1984) ב ר ו ך מ ו ד ן
 >חמ 3-186) המנהל הכללי של משרד הבריאות

 1 ק״ת התשכ״ח, עמי 2230; התשמ״ד, עמי 1067.

 הודעת הנוטריונים (אגרות נוטריון) (מס׳ 3), התשמ״ד-984ו

ות הנוטריונים (אגרות נוטריון), התשל״ז—  בתוקף סמכותי לפי תקנה 3(ה) לתקנ
י מודיע לאמור:  11977 (להלן — התקנות), אנ

ת 1 ו־2 לתקנות מיום א׳ בתשרי תיקו! סכום ו  1. עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהא נוסח תקנ
 אגרות

 התשמ״ה (27 בספטמבר 1984) כך:

ח 1. האגרה שעל נוטריון לשלם לפני שיתחיל לכהן כאמור בסעיף 5 לחוק, י ש י ת ר ג א * 
 היא, 6,343 שקלים.

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

 בסעיף 6 לחוק, היא 6,343 שקלים.״

ן מ ג ו ל ם ק י י  ז׳ באלול התשמ״ד (4 בספטמבר 1984) ח
 >חמ 3-662) _ ממלא מקום המנהל הכללי של משרד המשפטים

 1 ק״ת התשל״ז, עמי 1724; התשמ״א, עמ׳ 250; התשמ״ד, עמ׳ 1924.
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 הודעת כלי ידיה (אגרות רשיון) (מס׳ 3), התשמ״ד-1984

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8א(ד) לתקנות כלי יריה (אגרות רשיון), התשכ״ב—
ר: (להלן — התקנות), אני מודיע לאמו 1 1962 

 1. עקב העליה במדד יהיו שיעורי האגרות שבתקנה 1 לתקנות, החל ביום ו׳ בתשרי
:  התשמ״ה (1 באוקטובר 1984) כדלהלן

 סוג הרשית האגרה בשקלים

 1. לעשיית כלי יריח (סעיף 2(א) לחוק) 2,314

:  2. ליבוא או ליצוא של כלי יריה (סעיף 2(ג) לחוק)

 (א) (1) לבעל רשיון לעשיית כלי יריה לפי סעיף 2(א)
 לחוק 500

 (2) לבעל רשיון לעשיית עסק בכלי יריד. לפי סעיף
. מה  3(א) לחוק — שני אחוזים מערך כלי הי

 (ב) במקרים אחרים —

 (1) לרובה אויר, לאקדח אויר, או מיכל גז מדמיע,
 לכל כלי 500

 (2) לכלי ידיה אחרים, לכל כלי 500

 3. לעשיית עסק בכלי ידיה (סעיף 3 לחוק) 11,442

 4. (א) לנשיאת כלי יריח (סעיף 4 לחוק) או להחזקת כלי ידיה
ה  (סעיפים 5, 10 או 10 ג לחוק), לכל כלי יריד. לכל שנ

: ה  או חלק ממנ

 (1) אקדח אויר, רובה אויר או מיכל גז מדמיע 500

 (2) כלי יריד. אחרים 500

 ובלבד שבעד רשיון שניתן אחרי 1 ביולי תשולם

ת האגרה לאותה שנה.  מחצי

 (ב) בעד עותק רשיון — מחצית האגרה לאותה שנה.

וחד  (ג) בעד כל הרשאה המוצאת על ידי בעל רשיון מי

 לפי סעיפים 10 או 10ג לחוק 83

 5. להקמתו או ניהולו של מטווח קליעה (סעיף 7 לחוק) 1,148

 6. למפקח על מטווח (סעיף 7ג לחוק) 500

 שיעורי אגרה
 מוגדלים

י ק ס ר ב ו ם ק י י  ח
 חמנהל הכללי של משרד הפנים

 כ״ו באב התשמ״ד (24 באוגוסט 1984)
 (חמ 497—3)

 1 ק״ת התשכ״ב, עמי 2556; התשמ״ד, עמי 65 ועמי 1115.
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 הודעת הפסנסים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגדות)
 (מס׳ 2), התשמ״ד-984ו

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

ר: י מודיע לאמו  אנ

 1. עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהא נוסח סעיף קטן (א) של התוספת השניה הגדלת סכומים
: ׳ה (1 באוקטובר 1984) כך  ההל ביום ה׳ בתשרי התשמ׳

 האגרה בשקלים

 ״(א) 1. (א) עם הגשת בקשה לפטנט 5,910

 (ב) אגרה כוללת בעד הגשת בקשה לפטנט
 ופרסומה לפי סעיפים 16 ו־26, ובעד תיקון

 לפי פריט 2 (א) 20,095

 2. (א) בעד הגשת בקשה לתיקון הפנקס (כולל
 פנקסי עזר) או כל מסמך אחד או להשלמתם,

 אם לא; נקבעה אגרה אחרת 1,595
ו יידחה  (ב) עם הגשת מסמך מתוקן שבעקבותי

 תאריך הבקשה; 4,315

 3. עם הגשת בקשה לבחינה על אתר, של בקשה
 לפטנט 15,365

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

 (1) לפני תום התקופה שאותה מבקשים להאריך 1,595

 (2) לאחר תום התקופה, למעט ארכה לתשלום
 אגרת חידוש 2,365

 5. (א) אם הגשת הליך על ריב׳ 8,630׳

 (ב) עם הגשת בקשה להשמיע טעינות בפניי הרשם
 לפי תקנה 42 3,545

ט או  6. עם הגשת בקשה לרישום זכות לגבי פטנ
 בקשה לפטנט, לשינויי רישום כזה אוי לביטולו —

 (1) תוך ששה חודשים מתאריך רכישת הזכות 3,960

 (2) לאחרי מכן 8,630

 7. (א) עמ הגשת דרישה; לציון שים הממציא או
ת הממציאים (כולל פרסום) ׳2,955  שמו

ט  (ב) עם הגשת בקשה לפתיחת תיק בקשה לפטנ
 מחדש 5,910׳

 8. עם הגשת בקשה לתיקון פירוט של פטנט לאחר
 קיבול הבקשה או לאחר מתן הפטנט 4,315

 1 ק״ת התשכ״ח, עמ׳ 1104; התשמ״א, עמ׳ 26 ועמ׳ 1498! התשמ״ד, עמ׳ 176,
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 9. עם הגשת בקשה לחידוש תקפו של פטנט — האגרה בשקלים

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

 של הפטנט 4,315

 (2) לפני תום השנה השש׳־ ת מתאריכו —
 לשנתיים שלאחריה 5,910

 (3) לטבי תום השגה השמינית מתאריכו —
 לשנתיים שלאחריה 9,810

 (4) לפני תום השנה העשירית מתאריכו —
 לשנתיים שלאחריה 20,095

 (5) לפני תום׳ השנה השתים עשרה מתאריכו —
 י י לשנתיים שלאחריה 39,005

ם — י ר א ת  (6) לפני תום השינה הארבע עשרה מ
. לשנתיים שלאחריה 63,830 י • 

י תום •השנה השש עשרה מתאריכו —  (.47 •לפנ
 •לשנתיים שלאחריה 88,650

 (8) • י •לפני תום השנה השמונה עשרה מתאריכו —
 לשנתיים שלאחריה 125,885

 (9) •• •לפני •תום שלושה חדשים מיום מתן הפטנט
 — אגרה כוללת לכל תקופתו 357,495

 10. עם הגשת בקשה להחזרת תקפו של פטנט לאחר
 פקיעתו 21,570

 11. עפ• • הגשתי •בקשה לדרוש׳ הודעה בדבר ניצול
 אמצאה 6,680

 12. עם הגשת בקשה להכריע בשאלה אם אמצאה׳
 פלונית היא אמצאת שירות 5,850

 13. עם• הגשת בקשה להיבחן לשם רישום כעורך
 פטנטים —

 (1) בעל פה 3,725

 (2) בכתב 5,910

 14. עם הגשת בקשה להירשם כעורך פטנטים 5,495

 15. אגרה שנתית לעורך פטנטים 9,690

 16. בעד עיון —
 (1) בפנקס הפטנטים 530

 (2) בפירוטי פטנטים, בעד עשרה תיקים או
 בחלק מהם 530
 (3) ״בתיק העיקרי של בקשה או פטנט 530

 (4) במסמך אחר הפתוח לעיון הקהל ואין לכך
 אגרה אחרת 530
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ת האגרה נשקלים ו ב ר  17. (א) בעד אישור העתק פירוט פטנט, ל
 שרטוטים, שהוכנו בלשכה, המשמשים לצורך
 דרישת דין קדימה בחוץ לארץ או לצורך

 הליך משפטי 1,595

 (ב) בעד אישור כל מסמך אחר 1,300

 (ג) בעד תעודה מאתי הרשם או הלשכה שלא

 נקבעה לה אגרה אחרת 1,420

 18. בעד נוסח מאושר מתוך הפנקס 530

 19. בעד העתקה של פירוט, לרבות שרטוט, או של

 מסמך אחר במכונת העתקה, לכל עמוד 60

 20. עם הגשת ערר לועדת ערר 2,185

ני פיצויים ותגמולים 4,315״  21. עם הגשת בקשה לועדה לעני

ג מ ן ו ם ק ל י י  .ז׳ באלול התשמ״ד (4 בספטמבר 1984) ח
) ממלא מקום המנהל הכללי של משרד המשפטים 3 _ 8 8 מ 4 "  י

 הודעת חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרות רשיון) (מס׳ 2),
 התשמ״ד-984ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(ג) לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרות
ר:  רשיון) (מס׳ 2) (תיקון), התשל״ט—1979 •י, אני מודיע לאמו

ות חוקרים פרטיים הגדלת סכומים  י 1. עקב התנודות במדד המחירים לצרכן, יהיה נוסח תקנה 2(א) לתקנ

 ושירותי שמירה (אגרות רשיון) (מס׳ 2), התשל״ג—1973. -; מיום ה׳ בתשרי התשמ״ה
: ך  (1 באוקטובר 1984), כ

: האגרד, כשקלים ן ל ה ת כמפורט ל  ״(א) בעד מתן רשיון תשולם אגרה הד־פעמי

 (1) רשיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 5,965

 (2) רשיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף
 9 לחוק 14,165

 (3) רשיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של
 תאגיד כאמור 14,165

 (4) רשיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי
 שמירה, לפי סעיף (18א) לחוק 14,165

 (5) רשיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה
 כשכיר 1,120

ם ק ל ו ג מ ן י י  ח
 ממלא מקום המנהל הכללי של משרד המשפטים

 ז׳ באלול התשמ״ד (4 בספטמבר 1984)
(3H-1172 חמ) 

 1 ק״ת התשל״ט, עמ׳ 1583.
 2 ק״ת התשל״ג, עמי 1540: התשמ״ד, עמי 175.
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 הודעת המדגמים (מס׳ 2), התשמ״ד-984ו

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

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

: ך  החל ביום ה׳ בתשרי התשמ״ה (1 באוקטובר 1984) כ
 האגרה בשקלים

 ״(א) 1. עם הגשת בקשה לרישום מדגם המיועד לחפץ אחד
 בסוג אחד 1,595

 2. עם הגשת בקשה לרישום מדגם המיועד למערכת
 חפצים, בסוג אחד (כמוגדר בתקנה 5) 3,960

 3. עם הגשת בקשה על פי תקנה 29 שהרשם יפרט את
 נימוקי החלטתו והחומר שבו השתמש 3,960

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

ו 825  חלק ממנ

 5. בעד הארכת תקופת ההגנה —

 (1) על פי סעיף 33 (2) לפקודה 7,860

 (2) על פי סעיף 33 (3) לפקודה 15,660

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

ו 825  חלק: ממנ

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

גשת תוך ששה חדשים מתאריך  (1) אם הבקשה מו
 רכישת הבעלות או הזכות האחרת —

 (א) למדגם אחד 2,600

 (ב) לכל מדגם נוסף 1,300

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

 (א) למדגם אחד 6,915
 (ב) לכל מדגם נוסף 2,720

 8. עם הגשת בקשה לביטול רישום שיעבוד, זכיין
 וכיוצא באלה בפנקס המדגמים —

 (1) למדגם אחד 1,420

 (2) לכל מדגם נוסף 1,065

 1 חוקי א״י, כרך גי, עמ׳ 1957; ק״ת התש״ם, עמ׳ 1128; התשמ״ד, עמי 178.
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 9. בעד רישום שינוי שם, מען או מען למסירת האגרה בשקללם
 הודעות בפנקס המדגמים —

 (1) למדגם אחד 1,360

 (2) לכל מדגם נוסף 710

ת סופר, אם הטעות ן טעו  10. עם הגשת בקשה לתיקו

יש הבקשה 770  היא של מג

 11. בעד תיקון טופס בקשה 770

 12. בעד הגשת בקשה על פי סעיף 42 (ב) לפקודה
 לבטל רישומו של מדגם, כולו או מקצתו 6,085

 13. עם הגשת בקשה לתעודה מאת הרשם על פי
 תקנה 55, או לאישור העתק דמות של מדגם

 לצרכי דרישת דין קדימה בחוץ לארץ 1,420

 14. עם הגשת בקשה על פי סעיף 36 לפקודה לבטל
 רישומו של מדגם 6,915

 15. הגשת הודעת לפי תקנה 64 (3) —

 (1) בעד כל ענין 3,545

ע טענות בפני הרשם  (2) עם הגשת בקשה להשמי
 לפי תקנה 48 2,955

 16. בעד רישום של שינוי בפנקס על פי צו בית

 המשפט 1,360

 17. בעד העתק של תעודת רישום 1,360

 18. בעד עיון בפנקס או בדמות של מדגם, למעט עיון

 על פי הסייג לסעיף 35 (1) לפקודה׳ 770

 19. בעד אישור העתקים, לכל מסמך 1,300

 20. בעד העתקת דמויות של מדגם במכונת העתקה,
 לכל דמות 60

 21. עם הודעת ערעור לפי תקנה 2 לתקנות הפטנטים
 והמדגמים (סדרי הדין לפני ועדת ערעור),

 התשי״ב—1952 2 2,185
 22. עם הגשת תביעה לפי תקנה 2 לתקנות הפטנטים
 והמדגמים (סדרי הדין לפני ועדת פיצוי ודמי

 זכיון), התשי״ב—31952 4,315

 23. עם הגשת בקשה להחזרת תקפו של מדגם 5,910״

ר י פ ו ל א א כ י  ז׳ באלול התשמ״ד (4 בספטמבר 1984) מ
 >ח« 0-375 סגן רשפ הפטנטים

 ממלא! מקום רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר
 2 ק״ת התשי״ב, עמ׳ 1205.

 3. ק״ת התשי״ב, עמ׳ 1202.

 קובץ התקנות 4701, ט״ז באלול התשמ״ד, 13.9.1984 2561



 הודעת סימני המסחר (מס׳ 2), התעומ״ד—1984

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

) של התוספת הראשונה א ) ן ט  ועדית סכומים 1. עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהא נוסח סעיף ק
 החל ביום ה׳ בתשרי התשמ״ה (1 באוקטובר 1984) כף:

 האגרה כשקלים

 ״(א) 1. עם הגשת בקשה לרישום סימן מסחר בסיג טובין אחד 4,845

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

 את נימוקי החלטתו 3,725

 3. עם הגשת הודעת התנגדות — לכל בקשה שמתנגדים לה 7,210

 4. עם הודעה, מאת כל צד בהליך על ריב, על רצונו
 להשמיע טענות בבירור, לכל עגין 3,725

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

 (1) חידוש ראשון 18,025

 (2) כל חידוש נוסף 33,390

 6. אגרה נוספת על פי תקנה 52(2) 3,545

 7. אגרה נוספת על פי תקנה 53(1) 36,050

 8. עם הגשת בקשה לרישום בפנקס מימני המסחר שם
 של בעל חדש —

 (א) אם מוגשת הבקשה תוך שנה מתאריך רכישת
 הבעלות —

 (1) לסימן אחד 3,960

 (2) לכל סימן נוסף שהועבר באותה פעולה 2,010

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

 (1) לסימן אחד 8,275

 (2) לכל סימן נוסף שהועבר באותה פעולה 3,960

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

 (1) בקשה אחת 2,780

 (2) לכל בקשה נוספת שהועברה באותה
 פעולה 1,180

 1 עייר׳ 1940, תוס׳ 2, עמ׳ 192; ק״ת התש״ם, עמי 1130; התשמ״ד, עמי 180.
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 האגרה בשקלים
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נוי שם של בעל סימן  9. עם הגשת בקשה לרישום שי
ו או המען י תיאורו, מענ נו ת או שי  או בעל רשו

 למסירת הודעות —

 (1) לגבי סימן אחד או בקשה אהת

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

ת בקשה, לרישום בעל רשות — ש ג  10. עם ה

 (1) לגבי סימן אחד, בסוג אהד

 (2) לגבי אותו סימן, בכל סוג נוסף

 11. עם הגשת בקשה לשינוי רישום הרשות —

 (1) לגבי סימן אחד, בסוג אחד

 (2) לגבי אותו סימן, בכל סוג נוסף

 12. (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

 13. עם הגשת בקשה לכל רישום, תיקון או שינוי
 בתרשומת שבפנקס שלא נקבעה לו אגרה אחרת —

 (1) לגבי סימן מסחר אחד

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

 14. עם הגשת בקשה לקבלת רשות לתקן בקשה לרישום
  סימן מסחר י

 (!) לגבי בקשה אחת

 (2) לכל בקשה נוספת לרישום אותו סימן

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

 16. עם הגשת בקשה על פי סעיף 38 לפקודה לתיקון
 הפנקס, או על פי סעיף 41 לפקודה לביטול רישומו

 של סימן מסחר

 17. בעד חיפוש על פי תקנה 78 לגבי סימן אחד בסוג
 אחד
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 האגרה בשקלים

 18. בעד תעודה מאת הרשם, למעט תעודה על פי סעיף
 28 לפקודה 1,595

 19. עם הגשת בקשה לקבלת רשות לשנות סימן רשום
 או להוסיף עליו, לכל רישום של אותו סימן 1,595

 20. (א) בעד עיון בכרטסת סימני ממחר, בסוג אחד,
 לרבות עיון בפנקס שנעשה בעקבות העיון

 בכרטסת כאמור 770

 (ב) בעד עיון בפנקס שלא בעקבות עיון בכרטסת —

 לכל רישום 710

 21. בעד העתק מסמך במכונת כתיבה — לכל עמוד 1,300

 22. בעד נסח מפנקס סימני המסחר במכונת כתיבה 2,010

 23. בעד נסח בדרן׳ צילום בלשכה, בנוסף לדמי צילום 770

 24. בעד אישור העתק של מסמך או נסה מהפנקס

 לכל מסמך 1,300

 25. צילום מסמך, כל עמוד 60

 26. עם הגשת בקשה לחיפוש על אתר 6,130״

ר י פ ו ל א א כ י  מ
 ממלא מקום רשם הפטנטים, המדגמים

 וסימני המסחר

ד (4 בספטמבר 1984)  ז׳ באלול התשמ״
 (חמ 1129—3)
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