
רשומות

התקנות קובץ
28 בדצמבר 2005 6447 התשס"ו בכסלו כ"ז

ממס),  לפטור נכות מחמת פורש של (זכאותו חקיקה) 2004 (תיקוני הכספים לשנת הכלכלית המדיניות תקנות
236 התשס"ו―2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

חינוך מוסדות בקיום המקומיות החינוך רשויות ושל המדינה של ההשתתפות (שיעור חובה לימוד  צו
236   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו), התשס"ו―2005 הלימודים רשמיים בשנת

239   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו―2005 (אגרות), החברות הודעת

239 התשס"ו―2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ואגרות), מסמכים דין, סדרי הלשכה, (נוהלי הפטנטים הודעת

(שינוי לביטול) ובבקשה לצו בהתנגדות לצו, בבקשה דין סדרי ― הגנה תקופת (הארכת הפטנטים הודעת

241   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו―2005 סכומים),

242 התשס"ו―2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   המסחר, סימני הודעת

243   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו―2005 המדגמים, הודעת

244 התשס"ו―2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   השניה), התוספת (עדכון האזרחי הדין סדר הודעת

246   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו―2005 לעדים), תשלומים (התאמת הפלילי הדין סדר הודעת

246 התשס"ו―2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   בבנק הדואר), הדואר (שירותים בנק הודעת

249 התשס"ו―2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), המומלץ) המינימלי (התעריף הדין עורכי לשכת כללי

עמוד



28.12.2005 התשס"ו, בכסלו כ"ז ,6447 התקנות קובץ 236

של  (זכאותו חקיקה) 2004 (תיקוני הכספים לשנת הכלכלית המדיניות תקנות
התשס"ו-2005 ממס), לפטור נכות מחמת פורש

(תיקוני   2004 הכספים  לשנת הכלכלית המדיניות לחוק  72 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
אלה: תקנות מתקין אני הכנסת, של הכספים ועדת ובאישור חקיקה), התשס"ד-12004,

זכאי יהיה שהיוון קצבה, כמפורט להלן, בתקופות במועדים או נכות שפרש מחמת פורש .1
ההיוון, עקב המתקבל הסכום שמתוך הקצבה המזכה לגבי שלהלן בשיעורים ממס לפטור
של מהיוון או המוכרת, הקצבה מהיון מתקבל שהיה הסכום על יעלה לא זה שסכום ובלבד

הכנסה: מס לפקודת 9א(א) בסעיף כהגדרתה המזכה מהקצבה שיעור

;30% - התשע"ב (31 בדצמבר 2011) בטבת יום ה' עד שפרש (1) מי

בטבת י"ט יום עד התשע"ב (1 בינואר 2012) בטבת בתקופה שמיום ו' שפרש (2) מי
;25% - (31 בדצמבר 2015) התשע"ו

בטבת ג' יום  עד (2016 בינואר   1) התשע"ו  בטבת כ' שמיום  בתקופה  שפרש (3) מי
.14% - (31 בדצמבר 2019) התש"פ

מי שפרש והן יחולו על בטבת התשס"ד (1 בינואר 2004) ז' אלה ביום תקנות 2. תחילתן של
לאחריו. האמור או ביום

(5 בדצמבר 2005) בכסלו התשס"ו ד'
אולמרט אהוד  (3-3433 (חמ

האוצר שר                                                                                   

החינוך רשויות ושל המדינה של ההשתתפות (שיעור חובה לימוד צו
התשס"ו), הלימודים בשנת רשמיים חינוך מוסדות בקיום המקומיות

התשס"ו-2005 

החוק),  - (להלן התש"ט-11949  חובה, לימוד לחוק 7(ב) סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
מצווה אני הכנסת, של והספורט התרבות החינוך ועדת ועם הפנים שר עם בהתייעצות

לאמור:

זה - 1. בצו
המרכזית הלשכה פרסומי לפי הכלכלית-חברתית הרמה דירוג - יישובים" "אשכול

לסטטיסטיקה;

עד ח'; א' או א' עד ו' בכיתות תלמידים בו שלומדים רשמי חינוך יסודי" - מוסד "בית ספר

5 ומעלה;  בגילאי בו תלמידים שהוא מוסד חינוך רשמי שלומדים גן ילדים - חובה" "גן

צו עליו ושחל ו–4, 3 בגילאי תלמידים בו שלומדים רשמי חינוך מוסד - טרום–חובה" "גן
ילדים), (החלה בגני לימוד חובה צו או התשנ"ט-21999, ילדים), בגני (החלה חובה לימוד

התשס"א-32001;

על ממס פטור
המתקבל הסכום

היוון עקב

ותחולה תחילה

__________
1 ס"ח התשס"ד, עמ' 70.

.120 עמ' חדש 6, נוסח ישראל, מדינת 2 דיני

הגדרות

__________
1 ס"ח התש"ט, עמ' 287.

2 ק"ת התשנ"ט, עמ' 1057.

3 ק"ת התשס"א, עמ' 790.
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התרבות והספורט; החינוך - משרד "המשרד"

ט'; עד ז' בכיתות תלמידים בו שלומדים רשמי חינוך מוסד - ביניים" "חטיבת

לחוק; 7(ב) בסעיף כמשמעותו רשמי" - חינוך "מוסד

שהמשרד זה לענין לקריטריונים בהתאם  ממוצעת מלאה  משרה עלות - משרה" "עלות
המקומי; במרכז השלטון היוועצות לאחר לימודים, לשנת תקציב או לשנת מפרסם

התשל"ט-41979. מומחה), תואר (אישור הפסיכולוגים בתקנות כמשמעו - מתמחה" "פסיכולוג

המפורטים בתחומים רשמיים חינוך מוסדות בקיום המדינה של ההשתתפות שיעור .2
בהם: כמצוין יהיה להלן

ביניים: יסודי ובחטיבת ספר בבית (1)

- עבודה שכר (א)

משרתו;  100% מעלות - המדינה עובד שהוא הוראה עובד

מידע וטכנולוגיה - שכפול ומערכות (ב) אגרת

וטכנולוגיה, לפי מידע מערכות ועלות שכפול, אגרת עלות של בהתאם לחלוקה
שלהלן: היישובים אשכולות

;90% - ו–2  1 אשכולות (1)

;80% - 3 אשכול (2)

;70% - 4 אשכול (3)

;65% - 5 אשכול (4)

;60% - 6 אשכול (5)

;55% - 7 אשכול (6)

;50% - 8 עד 10  אשכולות (7)

- בפסקת משנה זו

- שכפול" אגרת "עלות

850 שקלים חדשים לכיתה;  - לפי כיתה במוסדות המתוקצבים

לתלמיד לשנה;  - 33 שקלים חדשים לפי תלמיד  במוסדות המתוקצבים

- וטכנולוגיה" מידע מערכות "עלות

לתלמיד לשנה;  77 שקלים חדשים - חובה בגן

לתלמיד לשנה;  58 שקלים חדשים - ספר יסודי בבית

לתלמיד לשנה;  80 שקלים חדשים - ביניים בחטיבת

(ג) פסיכולוג -

משרתו;  - 75% מעלות מתמחה פסיכולוג ולענין משרתו; 64% מעלות

שיעור
של ההשתתפות

המדינה

__________
4 ק"ת התשל"ט, עמ' 764.
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 - סדיר ביקור (ד) קצין

מעלות משרתו;   75%

- נלווים שירותים (ה)

משרתם;  87% מעלות - ניקיון ופועל סיוע, שרת עובד מזכיר, (1)

בלבד - ביניים (2) בחטיבת

מעלות משרתם; 100% - חברתי  חינוך ורכז (א) ספרן

טכנאי מזכיר פדגוגי, טלפן, כתבן, חשבונות, משק, מנהל אחראי (ב)
ציוד כולל אור-קולי ציוד מפעיל בית–ספרי, מחשוב מתאם מעבדה,

מעלות משרתם; 87% - דיגיטלי

בגן חובה: (2)

- עבודה שכר (א)

משרתו;  100% מעלות  - המדינה עובד שהוא הוראה (1) עובד

מעלות משרתו;   117.85%  - לגננת (2) עוזר

- (ב) פסיכולוג 

משרתו;  - 75% מעלות מתמחה פסיכולוג ולענין משרתו; 64% מעלות

חובה: טרום בגן (3)

- שכר הלימוד 

הכוללת חלוקת הסכום  ילדים, גן 90% מעלות אחזקה של של בשיעור ישתתף המשרד
ב–31, שכר,  שאינן  תפעוליות הוצאות וכן לגננת,  עוזר גננת, של שכרה עלות  של 

בגן בפועל. התלמידים והכפלתו במספר

עבודה, חומרי מינהל, הוצאות - שכר" שאינן תפעוליות "הוצאות זו, משנה בפסקת
כפי ותמריצים, ריהוט ציוד, פחת, תיקונים, בדק, אחזקה, מים, חשמל, ניקוי, חומרי
השלטון במרכז היוועצות לאחר לימודים, שנת או תקציב שנת מדי המשרד, שיקבע

המקומי.

רשמיים חינוך  מוסדות בקיום המקומיות  החינוך רשויות  של ההשתתפות שיעור  .3
ההשתתפות  לשיעור 100 אחוזים שבין ההפרש יהיה ,2 בתקנה כמפורט תחום בכל שבתחומן,

המשרד. של

שהמשרד לתקינה בכפוף יהיה המקומיות לרשויות המדינה בידי משרות הקצאת שיעור .4
לימודים. שנת או תקציב שנת בכל מפרסם,

בלבד. שנת הלימודים התשס"ו יחול לגבי זה צו .5

(27 בנובמבר 2005) התשס"ו בחשון כ"ה
לבנת ר מו לי  (3-3551 (חמ

והספורט התרבות החינוך שרת                                                                                   

    

שיעור
של ההשתתפות
החינוך רשויות

המקומיות

הקצאת שיעור
ידי על משרות

המדינה

תחולה
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התשס"ו-2005 (אגרות), החברות הודעת

- (להלן התשס"א-12001 (אגרות), החברות לתקנות 6(ג) תקנה  לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: אני מודיע התקנות),

בטבת א' ביום לתקנות החל נוסח התוספת יהיה  לצרכן  במדד המחירים העליה עקב .1 
כדלקמן: (1 בינואר 2006), התשס"ו

"תוספת

חדשים בשקלים
- בעד

חברה רישום .12,200
2. עיון -

החברה 40בתיק

חברה לכל החברות, 40במרשם

חברה לכל השעבודים, 40בפנקס

לכל חברה - המחשב באמצעות 3. קבלת מידע

מחשב עמודי 5 40עד

נוסף עמוד 2לכל

עמוד אימות, לכל .42
עמוד צילום, לכל .52

עמוד לכל צילום, אישור .62
תאריך מען, רישום, מספרי לפי ערוך חברות, על מידע תמצית .7
לכל חברה, של אחר מזהה פרט או בשם מפתח מילת רישום,

חברה

6

לכל חברה מתמזגת הגשת הצעת מיזוג, .82,200
שנתית אגרה .91,252

אגרה שנתית מופחתת .10"943

(12 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו י"א
' ץ אברמובי ן ו אהר  (3-1088 (חמ

המשפטים הכללי של משרד המנהל                                                                                   

ואגרות), מסמכים סדרי דין, (נוהלי הלשכה, הפטנטים  הודעת
התשס"ו-2005

מסמכים דין, סדרי הלשכה, (נוהלי הפטנטים לתקנות תקנה 6א(ג) לפי סמכותי בתוקף  
מודיע לאמור: אני התקנות), (להלן - התשכ"ח-11968 ואגרות),

ביום החל  לתקנות השניה התוספת נוסח יהיה לצרכן המחירים במדד עקב התנודות .1 
כדלקמן: (1 בינואר 2006) התשס"ו בטבת א'

הסכומים הגדלת

__________
.349 עמ' התשס"ג, 1 ק"ת התשס"א, עמ' 230;

__________
.274 עמ' התשס"ג, ;951 עמ' התשנ"ו, 1 ק"ת התשכ"ח, עמ' 1104;

סכומים הגדלת
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שניה "תוספת
(6 (תקנה

חדשים בשקלים
11(א) לחוק סעיף לפטנט לפי הגשת בקשה עם .1921

ו–171  170 73(א), סעיפים לפי הפנקס לתיקון בקשה הגשת עם (א) .2
ו–149(א) 146(א) תקנות או לחוק

206

תאריך בקשת תאריך יידחה שבעקבותיו מתוקן עם הגשת מסמך (ב)
לחוק 23 סעיף לפי הפטנט בקשת

206

לבקשה זכות  או  פטנט לגבי זכות לרישום בקשה הגשת  עם  (ג)
לביטולו או כזה רישום לשינוי לחוק, 169 סעיף לפי לפטנט

206

לחוק 69 סעיף לפי סופר בפירוט טעות בקשה לתיקון הגשת עם 206(ד)

35(א) תקנה פטנט, לפי בקשת של אתר על לבחינה הגשת בקשה עם .3617

תקנות  לפי בקשה או ו–164 לחוק 48ד(ג) סעיפים לפי בקשה הגשת עם .4
ממנו חלק או חודש מועד, בעד כל כל להארכת 87(ג) 5(א) או

55

מהסעיפים כל אחד לפי ריב, על להליך בקשר הגשת בקשה עם (א) .5
תקנות  וכן ו–171 לחוק 170 ,133 124(ב), ,117 73(ג), ,67 ,61 ,30 ,25

ו–195 100 ,81

617

159 או  סעיף לפי הרשם לפני טענות להשמיע בקשה הגשת עם (ב)
לפי תקנה 42 או 46(א) 161 לחוק או סעיף לפי השגה

617

לחוק 29 או 65 סעיפים פירוט לפי לתיקון הגשת בקשה עם 617(ג)

לפי פטנט לאחר פקיעתו של תוקפו הגשת בקשה להחזרת עם (ד)
לחוק 59 סעיף

617

לחוק: 56 סעיף לפי חידוש אגרת .6

מתן מיום חודשים שלושה לפני תום חידוש בקשת הגשת עם (א)
לפטנט הבקשה מתאריך שנים שש תום עד הפטנט,

135

מתאריך השישית השנה תום לפני חידוש בקשת הגשת עם (ב)
שנים ארבע נוספת של לפטנט, לתקופה הבקשה

274

מתאריך העשירית השנה תום לפני חידוש בקשת הגשת עם (ג)
שנים ארבע של לתקופה נוספת לפטנט הבקשה

1,646

מתאריך עשרה הארבע השנה לפני תום חידוש בקשת הגשת עם (ד)
שנים ארבע נוספת של לפטנט, לתקופה הבקשה

3,433

עשרה השמונה השנה תום לפני חידוש בקשת הגשת עם (ה)
של שנתיים נוספת לתקופה לפטנט, מתאריך הבקשה

4,116

מיום חודשים שלושה תום לתשלום לפני כוללת חידוש אגרת (ו)
תקופתו בתוקף לכל שיהיה הפטנט, כדי מתן

8,924

48ד(א) לחוק סעיף לפי לאומית אגרה .7921

48ב(א) לחוק סעיף לפי מסירה אגרת .8480
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חדשים בשקלים
לבטל ביטול לחוק או 21א סעיף הגשת בקשה לדיון מחדש לפי עם .9

לחוק 21ב סעיף לפי
206

חודש הבקשה, לכל פרסום קיבול להשהות את הגשת בקשה עם .10
ממנו חלק או

39

כעורך  לשם רישום בכתב פה או להיבחן בעל הגשת בקשה עם 11. (א)
להירשם  עם הגשת הבקשה וכן 143 לחוק, סעיף לפי פטנטים

לחוק 142 לפי סעיף כעורך פטנטים

151

לחוק 145 סעיף לפי פטנטים לעורך שנתית אגרה 151(ב)
לפי הפנקס מתוך תעודה או נסח מסמך, העתק או כל או אישור בעד .12

לחוק 168(ב) סעיף
39

לחוק, 168(ב) כל מסמך, לפי סעיף או שרטוט (א) בעד צילום פירוט, .13
עמוד לכל

2.70

168(ב) סעיף לפי במכונת העתקה, של מיקרופילם צילום בעד (ב)
עמוד לכל לחוק,

5.50

- שבוע בתוך הצילום נדרש (ג)
הראשונים מחמשת העמודים עמוד לכל (1)27

נוסף עמוד לכל (2)5.50
פרסום אגרת הפרסום14. דמי

עליהם שהודעה
מזמן מתפרסמת
ברשומות" לזמן

(12 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו י"א
' ץ אברמובי ן ו אהר  (3-884 (חמ

המשפטים הכללי של משרד המנהל                                                                                   

לצו, בהתנגדות  דין בבקשה - סדרי תקופת הגנה (הארכת הודעת הפטנטים
התשס"ו-2005 סכומים), (שינוי לביטול) ובבקשה לצו

לצו,  בבקשה דין סדרי  הגנה - (הארכת תקופת הפטנטים  7 לתקנות לתקנה  בהתאם  
מודיע לאמור: התקנות) אני (להלן - התשנ"ח-11998 לביטול), ובבקשה לצו בהתנגדות

התשס"ו א' בטבת ביום החל לתקנות שבתוספת האגרה סכומי יהיו השינוי במדד, עקב .1
כדלקמן: (1 בינואר 2006)

האגרה סכום
חדשים בשקלים

2(ב)(5)) אגרת בקשה (תקנה (1)919

7(א)(1)) אגרת הארכה (תקנה (2)2,470

סכומים שינוי

__________
.276 עמ' התשס"ג, 1 ק"ת התשנ"ח, עמ' 996;
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האגרה סכום
חדשים בשקלים

- 7(א)(2)) (תקנה הארכה אגרת

ראשונה תום שנת הארכה לפני 2,965(א)

שניה הארכה שנת תום לפני 3,557(ב)

שלישית תום שנת הארכה לפני 4,268(ג)

רביעית תום שנת הארכה לפני 5,123(ד)

 30 סעיף לענין שנקבעה האגרה - 3(א)) אגרת התנגדות (תקנה (3)
הלשכה נוהלי ובתקנות לחוק

618

כאמור התנגדות אגרת כפל - (4 (תקנה לביטול  בקשה  (4) 
הלשכה לתקנות 103 תקנה לפי ,(3) בפסקה

1,236

(12 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו י"א
' ץ אברמובי ן ו אהר  (3-2846 (חמ

המשפטים הכללי של משרד המנהל                                                                                   

התשס"ו-2005  המסחר, סימני הודעת

אני התקנות), (להלן- ,11940 המסחר, סימני לתקנות 3א(ג) תקנה  לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מודיע

ביום  החל לתקנות הראשונה לצרכן יהיה נוסח התוספת המחירים במדד התנודות 1. עקב
כך: (1 בינואר 2006) התשס"ו בטבת א'

"תוספת ראשונה
(3 (תקנה

חדשים בשקלים
 7 סעיף לפי אחד  טובין בסוג מסחר סימן לרישום הגשת בקשה עם .1

לפקודה
922

בקשה או  פנקס  לתיקון  בקשה התנגדות, הודעת הגשת  (א) עם  .2
לפקודה 38 או 41 24(א), סעיפים לפי מסחר סימן רישום לביטול

659

41(ב) 24(ו), סעיפים לפי טענות  להשמיע בקשה הגשת  עם (ב)
73 לפקודה ותקנה

294

 32 סעיף לפי  מסחר סימן רישום לחידוש  בקשה הגשת (א) עם .3
חידוש אגרת לפקודה,

2,339

(2)52 תקנה לפי פיגור אגרת 58(ב)

(1)53 תקנה לפי לתוקף החזרה אגרת 907(ג)

שינוי אגרות

__________
.1194 עמ' התשס"ב, ק"ת ;192 עמ' ,2 תוס' 1 ע"ר 1940,
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חדשים בשקלים
או רשות העברת בעלות, רישום בקשה לשינוי ברישום, הגשת עם .4
עם  51 או 52 לפקודה וכן 49(א), ,37 36(א), ,20 סעיפים לפי ביטולה

נקבעה אגרה אחרת לא שלגביו הפנקס הגשת בקשה לתיקון

103

78 לפי תקנה אחד בסוג אחד סימן לגבי בעד חיפוש .5526

לפקודה 6(ב) לפי סעיף או נסח) (תעודה כל רישום בעד אישור .642
חלק  או  חודש לכל   82 תקנה לפי מועד  להאריך  בקשה  הגשת  עם .7

ממנו
58

דומים, מבקשי סימנים זהים או של פתיחת הליך לקביעת הזכויות עם .8
לפקודה 29 סעיף לפי

512

עמוד לכל כל מסמך, צילום בעד .92.80
22(ג) תקנה אתר לפי על לבחינה הגשת בקשה עם .10526

פרסום אגרת הפרסום11. דמי
עליהם שהודעה
מזמן מתפרסמת
ברשומות" לזמן

(11 בדצמבר 2005) בכסלו התשס"ו י'
ועם נ ר  מאי  (3-1129 (חמ

המסחר וסימני המדגמים הפטנטים, רשם                                                                                   

התשס"ו-2005  המדגמים, הודעת

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 
כך: (1 בינואר 2006) התשס"ו בטבת א'

"תוספת ראשונה
(3 (תקנה

חדשים בשקלים
אחד בסוג הגשת בקשה לרישום מדגם המיועד לחפץ אחד עם (א) .1

לפקודה 30 סעיף לפי
160

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

339

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

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

58

שינוי אגרות

__________
.1193 עמ' התשס"ב, ;442 עמ' התשנ"ז, ק"ת עמ' 1957; ג', כרך א"י, 1 חוקי
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חדשים בשקלים
טופס לתיקון הפנקס, לתיקון סופר,  טעות  לתיקון בקשה הגשת עם .3
למסירת מען לשינוי בעל, שם לשינוי חדש, בעל שם לרישום הבקשה,

לפקודה  ו–44  43 סעיפים לפי מדגם של רישומו ולביטול הודעות
41 עד 46 ותקנות

51

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

659

42(ג) תקנה לפי מדגם של להחזרת תוקפו בקשה הגשת עם 659(ב)

הגנה - תקופת הארכת 5. בעד

לפקודה (2)33 סעיף פי על 367(א)

לפקודה (3)33 סעיף פי על 729(ב)

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

42

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

2.80

ענין כל בעד ,64 לפי תקנה טענות להשמיע הודעה הגשת (א) עם .8205

48 תקנה לפי הרשם לפני טענות להשמיע בקשה הגשת עם 130(ב)

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

58

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

(11 בדצמבר 2005) בכסלו התשס"ו י'
ועם נ ר  מאי  (3-375 (חמ

המסחר וסימני המדגמים הפטנטים, רשם                                                                                   

התשס"ו-2005  הדין האזרחי (עדכון התוספת השניה), סדר הודעת

 - התשמ"ד-11984 (להלן האזרחי, הדין סדר לתקנות תקנה 187א לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: אני מודיע התקנות),

נובמבר  בחודש שפורסם המדד 2005 לעומת נובמבר בחודש שפורסם המדד עליית עקב .1
(2006 בינואר   1) התשס"ו  בטבת א'  ביום החל הוא לתקנות השניה התוספת  נוסח  ,2002

להלן: כמפורט

סכומים עדכון

__________
.403 עמ' התשס"ג, ;475 עמ' התשס"א, 1 ק"ת התשמ"ד, עמ' 2220;
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שניה תוספת
187(ב)) (תקנה

לעדים התשלומים "שיעור
הסכומים בשקלים

חדשים
בטלה - (1) שכר

שעות 4 של עד 83(א) להתייצבות עד

שעות) 4 (מעל התייצבות ליום 165(ב) עד

לביתו - מחוץ ללון העד שעל לילה לכל לינה (2) דמי

קבלה המציא אם 110(א) עד

קבלה בלא 8(ב) עד

המדינה - מאוצר מומחה של (3) שכרו

המשפט, לצורך מומחה עבודת עשיית הצריכה לא כשהעדות (א)
יותר מרוחק  המומחה של הקבוע עבודתו מקום אם ואולם 
המשפט לבית לבוא  עליו  והיה מבית המשפט ק"מ  משלושים

לשכר האמור ייווספו בלבד, העדות לצורך מתן

36 עד

המשפט מומחה לצורך עבודת עשיית כשהעדות הצריכה 11(ב) עד

הצריכה - כשהעדות רופא של שכרו (4) (א)

גוויה של ניתוח או בדיקה (1)83 עד

מקברה שהוצאה גוויה של ניתוח או בדיקה (2)66 עד

בדיקה מצריכה שאינה רפואית תעודה (3)110 עד

בכתב רפואית דעת חוות (4)25 עד

אדם של גופו בדיקת (5)83 עד

משנה בפסקת הנקוב הסכום על להוסיף רשאי המשפט בית (ב)
אחוזים וחמישה  עשרים על יעלה שלא סכום  ,(4) או  (א)(3) 
שהיו להעמקה להיקף או הטורח, למידת בשים לב ממנו, למאה

השירות. במתן כרוכים

בכתב, שנתן רפואית דעת חוות על המשפט בבית שהעיד רופא (ג)
ובית (3)(א) פסקה של הרישה לפי כמומחה לשכר גם זכאי יהא
של הסיפה לפי נסיעות, בשל נוסף שכר לו לפסוק רשאי המשפט

.(2) פסקה לפי לינה דמי וכן פסקה אותה

לענין עדות מתן בכתב, כולל דעת חוות רפואי בעד מומחה של שכר (5)
המשפט. בית של אחרת בישיבה הדעת חוות

132 עד 550

(12 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו י"א
שופט , ן קו או בעז  (3-1778 (חמ

משפט מחוזי נשיא בית                                                                                   

המשפט בתי מנהל
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התשס"ו-2005  תשלומים לעדים), (התאמת הדין הפלילי סדר הודעת

 - התשל"ד-11974 (להלן סדר הדין הפלילי, לתקנות תקנה 10א(ג) לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: אני מודיע התקנות),

נובמבר  בחודש שפורסם המדד 2005 לעומת נובמבר בחודש שפורסם המדד עליית עקב .1
בטבת התשס"ו  החל ביום א' 10 לתקנות הוא בתקנה ו–(4)(א) (3) ,(2) פסקאות (1), 2003, נוסח

להלן: כמפורט (1 בינואר 2006),

הסכומים בשקלים
חדשים

בטלה - "(1) שכר

שעות 4 של עד 85(א) להתייצבות עד

שעות) 4 (מעל התייצבות ליום 170(ב) עד

לביתו - מחוץ ללון העד שעל לילה לכל לינה (2) דמי

קבלה המציא אם 113(א) עד

קבלה בלא 8(ב) עד

המדינה - מאוצר מומחה של (3) שכרו

המשפט, לצורך מומחה עבודת עשיית הצריכה לא כשהעדות (א)
יותר מרוחק  המומחה של הקבוע עבודתו מקום אם ואולם 
לבית לבוא עליו והיה המשפט מבית קילומטרים משלושים

לשכר האמור ייווספו בלבד, העדות מתן המשפט לצורך

37 עד

11 עד

המשפט מומחה לצורך עבודת עשיית כשהעדות הצריכה 85(ב) עד

הצריכה - כשהעדות רופא של שכרו (4) (א)

גוויה של ניתוח או בדיקה (1)67 עד

מקברה שהוצאה גוויה של ניתוח או בדיקה (2)113 עד

בדיקה מצריכה שאינה רפואית תעודה (3)26 עד

בכתב רפואית דעת חוות (4)85 עד

(12 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו י"א
שופט , ן קו או בעז  (3-245 (חמ

משפט מחוזי נשיא בית                                                                                   

המשפט בתי מנהל

התשס"ו-2005  הדואר), בבנק (שירותים הדואר בנק הודעת

התשל"ה- הדואר), בבנק (שירותים הדואר בנק לתקנות תקנה 44א לפי סמכותי בתוקף  
מודיע לאמור: אני העיקריות), התקנות (להלן - 11974

__________
.272 עמ' התשס"ה, 1 ק"ת התשל"ה, עמ' 157;

סכומים עדכון

__________
.42 עמ' התשס"ד, 1 ק"ת התשל"ד, עמ' 1200;
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בנק הדואר  שירותי בעד האגרות יועלו שיעורי  2.69% של בשיעור המדד שינוי עקב .1
ביום יהיה, החל העיקריות לתקנות התוספת נוסח ולפיכך בהתאמה,  בשיעורים האמורים

להלן: כמפורט (1 בינואר 2006), התשס"ו בטבת א'

"תוספת
א' חלק

44(א)) (תקנה

סילוקים בחשבונות המשלםתשלום בשקלים חדשיםעסקאות

בעל מאת חשבון לזכות סכום הפקדת .1
חשבון

תשלום בלא

אדם מאת חשבון לזכות סכום הפקדת .2
- אחר

המנהל אותו שאישר בטופס החשבון2.14.56 בעל

המנהל שלא אישר אותו בטופס החשבון2.29.13 בעל

מחשבון  סכום העברה של או 3. החזרה
השמורים התשלומים

הסכום5.51 מבקש

המחאה לפי  סילוקים חשבון חיוב  .4
הניתנת הדואר, בנק על משוכה

במזומן לפירעון

החשבון4.56 בעל

באמצעות סילוקים חשבון חיוב .5
מוטבים רשימת לפי במזומן תשלום

ממוגנטת תשלום הוראת או

החשבון4.56 בעל

הוראת לפי  סילוקים חשבון חיוב  .6
מראש מאושרת תשלום

החשבון4.38 בעל

מילוות פדיון ליחיד בעד תשלום (א) .7
בתוספת המפורטים החוקים מכוח
(הוראות המילוות לחוק הראשונה
שהציג ובלבד שונות), התשל"ח-21977,
זכאות מבנק הודעת או תעודת מילווה

שמו על הרשומה ישראל

הכולל  הפדיון  מסכום   1%
פעולת פדיון המשולם בכל
שסכום ובלבד מילוות,
מבקש שמשלם התשלום
מ–21  יפחת לא הפדיון
ובכל מקרה שקלים חדשים,
 10% על הסכום יעלה לא

מסכום הפדיון הכולל

הפדיון מבקש

בנוגע בכתב, מידע מסירת (ב)
יותר, או  אחת מילווה  לתעודת 
הודעת קיבל שלא יחיד למבקש
לרבות ישראל, מבנק זכאות
לצורך המבקש פרטי עדכון
ובלבד ישראל,  לבנק העברתם 
תעודת את המבקש שהציג

בירור - לכל המילווה

השירות16.50 מבקש

__________
.92 עמ' התשס"ד, 2 ס"ח התשל"ח, עמ' 18;

התוספת החלפת
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סילוקים בחשבונות המשלםתשלום בשקלים חדשיםעסקאות

הצהרה כתב על חתימה  אימות .8
מילווה תעודת אובדן בשל והתחייבות

ההצהרה2.92 מבקש

סילוקים מחשבון סכום העברת .9
לחשבון או אחר סילוקים  לחשבון

חיסכון

תשלום בלא

ב' חלק
44(ב)) (תקנה

כסף בהמחאות המשלםתשלום בשקלים חדשיםעסקאות

העברת סכום בהמחאת כסף, החזרתו .1
המחאה או הארכת תוקף הסכום של

תוקפה שפקע

תשלום בלא

השולח בקשת לפי כסף המחאת ביטול השולח21.54.

של המוטב או השולח שם שינוי .3
כסף המחאת

השולח1.54

שנטען כסף המחאת  של העתק  מתן .4
שאבדה

השולח1.54

ג' חלק
44(ג)) (תקנה

המשלםתשלום בשקלים חדשיםשונות

החשבונות בעלי ברשימת פרסום תשלום1. בלא

לכל - כובדה שלא בהמחאה טיפול .2
המחאה

לזכות  הופקדה ההמחאה 2.1 כאשר
לא נמשכה שעליו והבנק חשבון
טכני פגם בשל למעט כיבדה,

המנהל שקבע

החשבון4.38 בעל

בנק  על משוכה ההמחאה 2.2 כאשר
כיבדה לא הדואר ובנק הדואר,

החשבון6.65 בעל

עליו שנטען תשלום אודות על חקירה .3
לכל - מסוימים תאריכים בין ששולם
שני בין הכלולים הימים מן אחד

תאריכים

החקירה5.51 מבקש

כסף המחאת בדבר גורלה של חקירה החקירה46.27. מבקש

דואר המחאת של גורלה בדבר חקירה החקירה56.27. מבקש
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המשלםתשלום בשקלים חדשיםשונות

לכן קודם סופק שמקורו מסמך צילום .6
לכל צילום למבקש -

המסמך5.51 מבקש

לחיוב פעולות של ממוכנת התאמה .7
פעולות 10 לכל בחשבון סילוקים -

החשבון4.38 בעל

למאגר מהמחאות נתונים  העברת .8
החשבון בקשת בעל ממוכן, לפי מידע

המחאות 10 לכל -

החשבון4.38 בעל

פנקס המחאות החשבון96.38. בעל

דואר - בהמחאת סכום 10. העברת

רגילה דואר המחאת ההעברה10.11.50 מבקש

המחאת דואר מאוירת ההעברה10.22.00 מבקש

- חשבון בעל לפי בקשת המחאה ביטול .11
המחאה לכל

החשבון5.55 בעל

ערב של חתימתו אימות השירות1212.10. מבקש

הנוגע לחשבון מסמך או משלוח מידע .13
בעל בקשת לפי רגיל, שאינו במשלוח

החשבון

החשבון."בשיעור דמי המשלוח בעל

(18 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו י"ז
קוב בלשני אבי  (3-47(2) (חמ

התקשורת הכללי של משרד המנהל                                                                                   

 

(תיקון), המומלץ) המינימלי (התעריף הדין עורכי לשכת  כללי
התשס"ו-2005 

מתקינה התשכ"א-11961, הדין, עורכי לשכת לחוק ו–109 לפי סעיפים 81 בתוקף סמכותה  
אלה: כללים הדין לשכת עורכי של הארצית המועצה

 - (להלן (התעריף המינימלי), התש"ס-22000  עורכי הדין לכללי לשכת 3 סעיף במקום .1
יבוא: הכללים)

(להלן "הצמדה של כל שנה ב–1 בינואר ישתנו בתעריף הקבועים הסכומים (א) .3
היסודי. המדד לעומת המדד החדש של שיעור השינוי לפי השינוי) יום -

וסכום  הקרוב החדש השלם לשקל יעוגל שהשתנה כאמור, סכום (ב)  
מעלה. כלפי יעוגל השקל מחצית של

ברשומות  בהודעה יפרסם הדין עורכי לשכת של הכללי המנהל (ג)  
ו–(ב). (א) קטנים בסעיפים האמור עקב שהשתנה כפי התוספת נוסח את

__________
.20 עמ' התשנ"ג, 1 ס"ח התשכ"א, עמ' 178;

.1208 עמ' התשס"ג, 2 י"פ התש"ס, עמ' 2558;

3 החלפת סעיף
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זה - בסעיף  (ד)

לסטטיסטיקה; המרכזית הלשכה שמפרסמת לצרכן המחירים מדד - "המדד"

השינוי; לפני יום לאחרונה שפורסם המדד החדש" - "המדד

ולענין הקודם, השינוי יום לפני לאחרונה שפורסם המדד - היסודי" "המדד
שפורסם המדד - אלה כללים של תחילתם שלאחר הראשון השינוי יום

".2004 דצמבר בחודש

התשנ"א-1965" והבניה, התכנון לחוק פרק י'1 "לפי 4ג(1), המילים בפרט לכללים, בתוספת .2
יימחקו. -

מפרסומם. ימים 30 אלה כללים של תחילתם .3

(21 בספטמבר 2005) התשס"ה באלול י"ז
(3-102 (חמ

נתאשר.
לבני פי  צי

המשפטים שרת

ן לי ארנה
הארצית המועצה ראש יושבת

הדין עורכי לשכת של

  

התוספת תיקון

תחילה
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