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תקנות העיצובים )יישום הסכם האג(, התש"ף-2019

העיצובים,  לחוק  ו–112  87)א(   ,)2(86 85)ב()1(,  83)ב(,  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשע"ז-12017 )להלן - החוק(, אני מתקין תקנות אלה: 

בתקנות אלה -  .1
"דין קדימה" - כמשמעותו בסעיף 21 לחוק;

"הודעה על סירוב" - הודעה של הגורם המוסמך לפי סעיף 12 להסכם;

"עיצוב בין–לאומי רשום רב–עיצובי" - עיצוב בין–לאומי רשום המייעד את ישראל 
הכולל יותר מעיצוב אחד;

"עיצוב מוסף" - כהגדרתו בסימן ז' לחוק;

"עיצוב עיקרי" - כמשמעותו בסעיף 52 לחוק;

קיבל הרשם הודעה מהמשרד הבין–לאומי בדבר עיצוב בין–לאומי רשום המייעד את   .2
ישראל, יחולו לגבי אותו עיצוב הוראות תקנות העיצובים, התשע"ט-22018  )להלן - 
תקנות העיצובים(, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה: תקנות 10, 13, 17, 20 עד 24, 

27, 41 עד 44, ו–75 עד 77 לא יחולו. 

שנמסרה  מיום  חודשים  שלושה  בתוך  תוגש  לחוק  85)ב()2(  סעיף  לפי  בקשה  )א(   .3
הודעת הסירוב. 

הגורם  מצא  )א(,  משנה  ובתקנת  לחוק  85)ב()1(  סעיף  של  ברישה  האמור  אף  על  )ב( 
המוסמך כי עיצוב בין–לאומי רשום המייעד את ישראל עשוי להיות כשיר לרישום 
כעיצוב מוסף ביחס לעיצוב עיקרי שהוא עיצוב בין–לאומי רשום המייעד את ישראל, 
ושניהם כלולים באותה בקשה בין–לאומית, לא יסרב לרישום העיצובים מנימוק זה, 
מוסף  כעיצוב  לרישום  הכשיר  ישראל  את  המייעד  הבין–לאומי  העיצוב  את  ויראו 

כבקשה לרישום עיצוב מוסף לפי האמור בסעיף 55 לחוק.

כללה בקשה בין–לאומית הצהרה  בדבר דרישת  הכרה בדין קדימה לפי סעיף 83)ב(   .4
הבקשה   - זו  )בתקנה  אחרת  חברה  במדינה  הבקשה  הגשת  שבין  ובתקופה  לחוק, 
הקודמת( לבין הגשת הבקשה הבין–לאומית פורסם עיצוב זהה לעיצוב מושא הבקשה 
המוסמך  הגורם  ידרוש  מהותיים,  שאינם  בפרטים  רק  ממנו  נבדל  או  הבין–לאומית 
כי המבקש יגיש לרשות העתק מהבקשה הקודמת באחת הדרכים הקבועות בתקנה 
17)ד( לתקנות העיצובים, לא יאוחר מחודשיים מיום שליחת הדרישה  להגשת העתק 

הבקשה הקודמת על ידי הגורם המוסמך.

נמצא עיצוב בין–לאומי רשום המייעד את ישראל כשיר לרישום בפנקס, ימסור הגורם   .5
המוסמך הודעה על הענקת הגנה לעיצוב בישראל לפי סעיף 84 לחוק; הגורם המוסמך 

יכלול בהודעה, בין השאר, את הפרטים המפורטים להלן:

מספר העיצוב הבין–לאומי הרשום;  )1(

אם הודעת מתן התוקף אינה נוגעת לכל העיצובים אשר נכללו בבקשה הבין–  )2(
הבין–לאומי  בעיצוב  הכלולים  העיצובים  מן  לאילו  המוסמך  הגורם  יציין  לאומית, 

הרשום הרב–עיצובי מתייחסת ההודעה;

מועד תחילת תוקף ההגנה;  )3(

תאריך מתן ההודעה.  )4(

ס"ח התשע"ז, עמ' 1176.  1

ק"ת התשע"ט, עמ' 1848 ועמ' 3458.  2

פרשנות 

תחולת תקנות 
העיצובים על 

עיצוב בין–לאומי 
רשום המייעד את 

ישראל 

עיצוב מוסף 

בקשת דין קדימה 

הודעה על מתן 
תוקף כאשר לא 
נמסרה הודעת 

סירוב 
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מסר הגורם המוסמך הודעה על סירוב רישום עיצוב בין–לאומי המייעד את ישראל   .6
לפי סעיף 85 לחוק, יכלול בהודעה, בין השאר, את הפרטים המפורטים להלן:

מספר העיצוב הבין–לאומי הרשום;  )1(

הפניה  בצירוף  לרישום,  כשיר  אינו  העיצוב  כי  הוחלט  שבשלהם  הנימוקים   )2(
להוראות החוק הנוגעות לעניין;

רשום  לעיצוב  לדמיון  הסירוב  החלטת  מתבססת  שעליהם  הנימוקים  מתייחסים   )3(
הגורם  יציין  מוקדם(,  עיצוב   - זו  )בתקנה  ועומדת  התלויה  עיצוב  לרישום  לבקשה  או 
המוסמך את תאריך ההגשה ומספר הבקשה של העיצוב המוקדם, את תאריך הרישום 
המוקדם  העיצוב  בעל  של  ומענו  שמו  את  ישנו,  אם  המוקדם,  העיצוב  של  והמספר 
לפי שהוגש  החזותי  התיאור  של  עותק  יצרף  וכן  ישנו,  אם  הקדימה,  דין  תאריך   ואת 
תקנה 14 לתקנות העיצובים של העיצוב המוקדם, ככל שאותו תיאור חזותי נגיש לציבור;

אם הודעת הסירוב אינה נוגעת לכל העיצובים אשר נכללו בבקשה הבין–לאומית,   )4(
יציין הגורם המוסמך לאילו מן העיצובים הכלולים בעיצוב הבין–לאומי הרשום הרב–

עיצובי מתייחסת ההודעה;

פרק הזמן שניתן להגיש בו תשובה לפי תקנה 30 לתקנות העיצובים, וכן יצוין כי   )5(
אם בעל העיצוב הבין–לאומי הרשום רוצה להשיב על הודעת הסירוב עליו למסור 

מען בישראל לפי תקנה 8 לתקנות אלה;

תאריך מתן ההודעה;  )6(

לפי ישראל  את  המייעד  בין–לאומי  עיצוב  בעניין  כאמור  הודעה  נשלחה   )7( 
תוגש  לחוק  85)ב()2(  סעיף  לפי  בקשה  כי  המוסמך  הגורם  יציין  לחוק,  85)ב()1(  סעיף 

בתוך שלושה חודשים ממועד מסירת הודעת הסירוב.

סירוב  לאחר  בישראל  לעיצוב  הגנה  הענקת  על  הודעה  המוסמך  הגורם  מסר  )א(   .7
לרישום עיצוב בין–לאומי המייעד את ישראל לפי סעיף 85)ד( לחוק, יכלול בהודעה, 

בין השאר, את הפרטים המפורטים להלן:

מספר העיצוב הבין–לאומי הרשום;  )1(

אם הודעת הסירוב אינה נוגעת לכל העיצובים אשר נכללו בבקשה הבין–  )2(
הבין– בעיצוב  הכלולים  העיצובים  מן  לאילו  המוסמך  הגורם  יציין  לאומית, 

לאומי הרשום הרב–עיצובי מתייחסת ההודעה;

תאריך הרישום במשרד הבין–לאומי;   )3(

תאריך הרישום בפנקס;  )4(

תאריך מתן ההודעה.  )5(

מקום שבו העיצוב תוקן בהליך בפני הגורם המוסמך, יצוינו בהודעה התיקונים  )ב( 
שנערכו.

לביטול  בקשה  לרשם  הוגשה  העיצובים,  לתקנות   9 בתקנה  מהאמור  לגרוע  בלי  )א(   .8
ישראל,  את  המייעד  רשום  בין–לאומי  בעיצוב  שמקורו  בפנקס  עיצוב  של  רישום 
ימסור הגורם המוסמך לבעל העיצוב הודעה באנגלית על דבר הגשת הבקשה ויכלול 

בהודעתו את הפרטים האלה:

מספר העיצוב הבין–לאומי הרשום;  )1(

שמו ומענו של מבקש הביטול לפי תקנה 8;  )2(

הודעה על סירוב 

הודעה על הענקת 
הגנה לעיצוב 

בישראל, לאחר 
סירוב 

הודעה על בקשה 
לביטול רישום של 

עיצוב בפנקס 
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המועד האחרון להגשת תשובה לבקשה לפי פרק א' לחלק החמישי בתקנות   )3(
העיצובים.

בעל  של  האלקטרוני  הדואר  לכתובת  תימסר  )א(  משנה  בתקנת  כאמור  הודעה  )ב( 
העיצוב אם כתובת כאמור כלולה במידע המצוי בידי המשרד הבין–לאומי.

בתשובה להודעה על סירוב או בתשובה להודעה על הגשת בקשה לביטול רישום,   .9
יודיע בעל העיצוב הבין–לאומי הרשום לגורם המוסמך, במסמך הערוך בשפה רשמית, 
על מען למסירת מסמכים בישראל כאמור בתקנה 10 לתקנות העיצובים, והוא רשאי 
להודיע באותו מסמך על מינוי מיופה כוח כאמור בתקנה 11 לתקנות העיצובים; על 

כל שינוי מען ומינוי מיופה כוח יחולו תקנות 11 ו–12 לתקנות העיצובים.

הודיע הגורם המוסמך למשרד הבין–לאומי על החלטה כי עיצוב בין–לאומי המייעד   .10
ניתן  שלא  סופית  ההחלטה  והיתה  רשום,  כעיצוב  להגנה  כשיר  אינו  ישראל  את 
לערער עליה, יודיע הגורם המוסמך למשרד הבין–לאומי על ההחלטה הסופית ויכלול 

בהודעה זו, בין השאר, פרטים אלה:

העובדה שלא ניתן לערער על החלטה;  )1(

מספר העיצוב הבין–לאומי הרשום;  )2(

הבין–לאומית,  בבקשה  נכללו  אשר  העיצובים  לכל  נוגעת  אינה  ההחלטה  אם   )3(
יציין הגורם המוסמך לאילו מן העיצובים הכלולים בעיצוב הבין–לאומי הרשום הרב–

עיצובי מתייחסת ההחלטה;

תאריך ההחלטה הסופית ותאריך תחילתה, ככל שישנו;  )4(

אם נתן את ההחלטה הסופית בית משפט או הרשם.  )5(

ברישום  שינויים  לבצע  המבקש  ישראל  את  המייעד  רשום  בין–לאומי  עיצוב  בעל    .11
בפנקס, יגיש למשרד הבין–לאומי בקשה לשינוי. 

המנויים  מהתיקונים  יותר  או  אחד  על  המוסמך  לגורם  הבין–לאומי  המשרד  הודיע   .12
להלן שבוצע בעיצוב בין–לאומי רשום המייעד את ישראל, ירשום הגורם המוסמך את 

השינוי בפנקס:

שמו או מענו של בעל העיצוב;  )1(

חזרה מבקשה לרישום ביטול, מחיקה או ביטול של רישום של עיצוב בין–לאומי   )2(
המייעד את ישראל הרשום בפנקס.

לא שולמה אגרת חידוש בדרך ובמועד שנקבעו בהסכם ובתקנות האג, יירשם בפנקס   .13
כי תוקף העיצוב הבין–לאומי המייעד את ישראל פקע.

תחילתן של תקנות אלה שלושה חודשים מיום הצטרפותה של מדינת ישראל כצד   .14
להסכם האג.

י"ב בכסלו התש"ף )10 בדצמבר 2019(
)חמ 3-5798(

ה נ ח ו א ר  י מ א  
שר המשפטים  
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למסירת מסמכים 

בישראל 

הודעה על החלטה 
סופית 

בקשה לשינוי 
בעיצוב בין–לאומי 
רשום המייעד את 

ישראל

תוקפם בישראל של 
 תיקונים במרשם 

הבין–לאומי 
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צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה( )הכרזה על 
מתחם מועדף לדיור - הרצליה - מתחם המט"ש המתפנה(, התש"ף-2019

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 3)א( ו–8)ב()2( לחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים 
ועדת  מכריזה  התכנון,  מינהל  מנהלת  ובהמלצת  התשע"ד-12014,  שעה(,  )הוראת  לדיור 

השרים שמונתה על ידי הממשלה לעניין זה לאמור:

המתחם הרצליה - מתחם המט"ש המתפנה המתואר בצו זה )להלן - המתחם( מוכרז   .1
בזה מתחם מועדף לדיור.

מצוי  המתחם  אביב;  תל  מחוז  בתחום  מיקומו  דונם,  כ–410  הוא  המתחם  של  גודלו   .2
בתחום השיפוט של הרשויות המקומיות הרצליה, חוף השרון ותל–אביב-יפו, צפונית 
לרמת השרון, מזרחית לרמת השרון, מערבית לחוף השרון ודרומית להרצליה; גבולותיו 
הוועדה  במשרדי  הציבור  לעיון  מופקדים  ממנה  שהעתקים  במפה  כמסומן  הם 
במשרדי  ירושלים,   ,12 הדפוס  בית  רח'  האוצר,  במשרד  לדיור  מועדפים  למתחמים 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ובמשרדי הרשות המקומית האמורה. 

המועצה  סמכויות  לדיור  מועדפים  למתחמים  לוועדה  נתונות  יהיו  המתחם  לגבי   .3
הארצית לתכנון ולבנייה לפי תמ"א 35. 

המתחם כולל את הגושים והחלקות האלה:  .4

חלקות בחלקן חלקות בשלמותן גוש

6595,72 - 70 ,60 ,58 ,26 ,24 ,23 
97 ,76

94 ,92 ,75 ,73 ,69 ,53 ,31 ,28 ,25 ,22 ,20

659624 ,22 - 18 ,730 ,27 ,23 ,14 ,12 ,6 ,5 ,2

660382 ,80 ,77 ,66 ,57 ,54

660475 ,65  ,61  ,52  ,40  ,37  ,34  ,31  ,29  ,28  ,20
74 ,69 ,67

6612 ,106 ,102 ,96 ,91 ,90 ,45 ,44 ,37 ,36 ,8
108

66175

66189 ,3

6626162 ,161 ,85 ,51

6627 ,401 ,382 ,379 ,378 ,374 ,370 ,354 ,80
684 - 682 ,677 ,664 ,662 - 660 ,656

6628760 ,693 ,16

6636883 ,649 ,644 ,87

664474 ,30 ,28 ,5 ,3

664543 ,22 ,21 ,19 - 17

664688 ,44 ,41 ,32

מתחם מועדף לדיור

ס"ח התשע"ד, עמ' 750; התשע"ז, עמ' 1164.  1

גודל המתחם, 
מיקומו וגבולותיו

הקניית סמכויות 
המועצה הארצית 

לפי תמ"א 35

פירוט גושים 
וחלקות במתחם
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צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה( )הכרזה על מתחם מועדף   .5
לדיור - הרצליה - מתחם המט"ש המתפנה(, התשע"ט-22019 - בטל.

י"א בכסלו התש"ף )9 בדצמבר 2019(
)חמ 3-4988(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

יושב ראש ועדת השרים לענייני הדיור  

צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה( )הכרזה על 
מתחם מועדף לדיור - יהוד - מתחם מגשימים(, התש"ף-2019

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 3)א( ו–8)ב()2( לחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים 
ועדת  מכריזה  התכנון,  מינהל  מנהלת  ובהמלצת  התשע"ד-12014,  שעה(,  )הוראת  לדיור 

השרים שמונתה על ידי הממשלה לעניין זה לאמור:

המתחם יהוד - מתחם מגשימים המתואר בצו זה )להלן - המתחם( מוכרז בזה מתחם   .1
מועדף לדיור.

מצוי  המתחם  המרכז;  מחוז  בתחום  מיקומו  דונם,  כ–1,400  הוא  המתחם  של  גודלו   .2
בתחום השיפוט של הרשות המקומית המועצה האזורית דרום השרון ועיריית יהוד-

מונוסון, צפונית לרחוב התעשייה, יהוד-מונוסון, מזרחית לרחוב בן גוריון, מערבית 
ממנה  שהעתקים  במפה  כמסומן  הם  גבולותיו  מגשימים;  למושב  ודרומית   40 לדרך 
מופקדים לעיון הציבור במשרדי הוועדה למתחמים מועדפים לדיור במשרד האוצר, 
רח' בית הדפוס 12, ירושלים, במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז 

ובמשרדי הרשויות המקומית האמורות. 

המועצה  סמכויות  לדיור  מועדפים  למתחמים  לוועדה  נתונות  יהיו  המתחם  לגבי   .3
הארצית לתכנון ולבנייה לפי תמ"א 35. 

המתחם כולל את הגושים והחלקות האלה:  .4

חלקות בחלקן חלקות בשלמותן גוש

631058 ,24 - 16

6503109117 ,115 ,112

6696 ,40 - 38 ,33 - 31 ,28 ,27 ,22 ,21 ,7 - 5
 ,73 ,71 ,64 ,60 ,59 ,53 ,52 ,50 - 44 ,42

103 ,82 ,81

6697129 ,126 ,124 ,122 ,31 ,30 ,28 ,27 ,10 ,9

671042 - 32

6711535 ,527 ,512 ,252 ,25 ,459  ,358  ,253  ,251  ,249  -  247  ,143
557 ,538 ,534 ,532 ,471 - 469 ,461

6725287 ,216

672791330 ,288 ,285 ,284 ,87

715911

ביטול

מתחם מועדף לדיור

גודל המתחם, 
מיקומו וגבולותיו

הקניית סמכויות 
המועצה הארצית 

לפי תמ"א 35
פירוט גושים 

וחלקות במתחם

ק"ת התשע"ט, עמ' 2243.  2

ס"ח התשע"ד, עמ' 750; התשע"ז, עמ' 1164.  1
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חלקות בחלקן חלקות בשלמותן גוש

723417 ,15 ,14 ,12 ,9 ,7 ,6 ,216 ,13 ,11 ,8 ,5 ,1

728712 - 10

צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה( )הכרזה על מתחם מועדף   .5
לדיור - יהוד - מתחם מגשימים(, התשע"ח-22017 - בטל. 

י"א בכסלו התש"ף )9 בדצמבר 2019(
)חמ 3-4988(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

יושב ראש ועדת השרים לענייני הדיור  

צו בתי המשפט )הקמת בתי משפט שלום ואזור שיפוטם(, התש"ף-2019
בתוקף סמכותי לפי סעיף 43 לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-11984, אני 

מצווה לאמור:

בסעיף 2 לצו בתי המשפט )הקמת בתי משפט שלום ואזור שיפוטם(, התש"ך-21960,   .1
במקום "חולון" יבוא "בת–ים".

תחילתו של צו זה ביום ז' בשבט התש"ף )2 בפברואר 2020(.  .2
י"א בכסלו התש"ף )9 בדצמבר 2019(

)חמ 3-544(

ה נ ח ו א ר  י מ א  
שר המשפטים  

הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים(, 
התש"ף-2019

קבלנים  )סיווג  בנאיות  הנדסה  לעבודות  קבלנים  רישום  לתקנות   6 לתקנה  בהתאם 
רשומים(, התשמ"ח-11988 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש ספטמבר 2019 לעומת המדד שפורסם בחודש מרס   .1
התש"ף בתשרי  ב'  מיום  והם  לתקנות,  בתוספות  הנקובים  הסכומים  עודכנו   ,2019 

)1 באוקטובר 2019(, כלהלן:

תוספת ראשונה
)תקנה 1(

באלפי שקלים חדשים

קבוצת סיווג א':

359סוג ק - בהיקף כספי עד

1,622סוג 1 - בהיקף כספי עד

3,246סוג 2 - בהיקף כספי עד

6,490סוג 3 - בהיקף כספי עד

12,984סוג 4 - בהיקף כספי עד

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל

ביטול

תיקון סעיף 2 

תחילה 

עדכון סכומים

ק"ת התשע"ח, עמ' 310.  2

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשס"ח, עמ' 248.  1

ק"ת התש"ך, עמ' 664; התשע"ד, עמ' 988 ועמ' 1492.  2

ק"ת התשמ"ח, עמ' 1082; התשנ"ב, עמ' 749; התשע"ט, עמ' 3249.  1
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סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 3.24 שקלים חדשים 

באלפי שקלים חדשים

קבוצת סיווג ב':

2,656סוג 1 - בהיקף כספי עד

5,316סוג 2 - בהיקף כספי עד

10,633סוג 3 - בהיקף כספי עד

21,265סוג 4 - בהיקף כספי עד

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל

קבוצת סיווג ג':

ביצוע  או  בנייה  ראשי  בענף  חדשים,  שקלים  אלף   4,333 עד  כספי  בהיקף   -  1 סוג 
עבודות של עד 2,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

ביצוע  או  בנייה  ראשי  בענף  חדשים,  שקלים  אלף   7,835 עד  כספי  בהיקף   -  2 סוג 
עבודות של עד 3,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 3 - בהיקף כספי עד 15,669 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע 
עבודות של עד 5,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 4 - בהיקף כספי עד 31,336 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע 
עבודות של עד 10,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 5 - בהיקף בלתי מוגבל.

תוספת שנייה
)תקנה 7)א()6((

היקף העבודות שביצע הקבלן

הסוג
בעבודות הנדסה בנאיות למעט בבנייה 

למגורים )באלפי שקלים חדשים(

225,387

38,128

50,833

350,833

72,687

101,672

4101,672

152,502

305,008

5305,008

457,511

914,716

ל' בתשרי התש"ף )29 באוקטובר 2019(
)חמ 3-638-ת2(

ו ה י ל א ן  ל י א
  

רשם הקבלנים   
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