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הודעת התקשורת )בזק ושידורים( )שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א(, 
התש"ף-2019

בתוקף סמכותי לפי תקנה 4)ב( לתקנות התקשורת )בזק ושידורים( )שימוש ברשת בזק 
ציבורית של מפ"א(, התשע"ה-12014 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2019 נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב    .1
ובתוספת  3)ג(  בתקנה  הנקובים  הסכומים  לעניין   0.79% של  בשיעור   ,2014 נובמבר 
הראשונה, ועקב שינוי המדד שפורסם בחודש נובמבר 2019 לעומת המדד שפורסם 
בחודש נובמבר 2016, בשיעור של 1.8% לעניין הסכומים הנקובים בתוספת השנייה, 
כאמור בסעיף 4 לתקנות, התעדכנו הסכומים הנקובים בתוספות הראשונה והשנייה 

לתקנות, והם מיום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020( כלהלן:

תוספת ראשונה
)תקנות 3)א( ו–4)א((

לוח רכיבי תשלומים בעד שימוש ברשת חברת "בזק"

רכיב התשלוםאות היכר

תשלום בשקלים 
חדשים ליחידה 

מיום תחילתן 
של התקנות עד 
יום י"ט בטבת 
התשע"ו )31 
בדצמבר 2015(

תשלום 
בשקלים 
חדשים 

ליחידה בשנת 
2016

תשלום 
בשקלים 
חדשים 

ליחידה בשנת 
2017

תשלום 
בשקלים 
חדשים 

ליחידה החל 
בשנת 2018 

ואילך
יחידת 
המדידה

תשלום חודשי )1( "ק"
קבוע בעד חיבור 

מבנה לקוח לרשת 
של מפ"א

מספר 19.2019.9020.5021.60
לקוחות

תשלום חודשי )2( "נ"
קבוע בעד אספקת 

שירות גישה רחבת 
פס מנוהלת

מספר 13.1012.6012.0010.90
לקוחות

תשלום חודשי )3( "ט"
קבוע בעד אספקת 

שירות טלפוניה 
סיטונאי

מספר 6.825.795.875.97
לקוחות

תשלום בעד שינוע )4( "ד"
דקת שיחה אל 

ומאת לקוח של 
בעל רישיון, בינו 

לבין נקודת חיבור 
ארצית ברשת 

מפ"א

דקות0.0100.0100.0100.010

עדכון סכומים

ק"ת התשע"ה, עמ' 226; התשע"ז, עמ' 1251; התשע"ט, עמ' 1767.  1
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רכיב התשלוםאות היכר

תשלום בשקלים 
חדשים ליחידה 

מיום תחילתן 
של התקנות עד 
יום י"ט בטבת 
התשע"ו )31 
בדצמבר 2015(

תשלום 
בשקלים 
חדשים 

ליחידה בשנת 
2016

תשלום 
בשקלים 
חדשים 

ליחידה בשנת 
2017

תשלום 
בשקלים 
חדשים 

ליחידה החל 
בשנת 2018 

ואילך
יחידת 
המדידה

תשלום חודשי )5( "ת1"
בעד הקצאת 

קיבולת בעבור 
שינוע תנועת 

נתונים אל לקוח 
של בעל רישיון 

וממנו, בינו לבין 
נקודת חיבור 

ארצית ברשת 
מפ"א, באיכות 

שירות P0 כמפורט 
בתנאי רישיונו של 

מפ"א

מגהביט/30.1023.9018.5013.40
שנייה

תשלום חודשי בעד "ת5"
הקצאת קיבולת 

בעבור שינוע תנועת 
נתונים אל לקוח של 

בעל רישיון וממנו, 
בינו לבין נקודת 

חיבור ארצית ברשת 
מפ"א, באיכות 

שירות P5 כמפורט 
בתנאי רישיונו של 

מפ"א

מגהביט/30.1023.9018.5013.40
שנייה

תשלום חודשי "מ"
בעד שינוע תנועת 

נתונים בו–זמנית אל 
לקוחות המחוברים 

לנקודות חיבור 
מקומיות ברשת 

מפ"א ומהם 
כמפורט להלן:

מגהביט/    
שנייה

)א( עד 1,000 
נקודות חיבור

15,40012,2009,4006,900

)ב( עד 2,000 
נקודות חיבור

30,30024,10018,50013,600

25/12/1916:10



קובץ התקנות 8306, כ"ז בכסלו התש"ף, 25.12.2019  214

רכיב התשלוםאות היכר

תשלום בשקלים 
חדשים ליחידה 

מיום תחילתן 
של התקנות עד 
יום י"ט בטבת 
התשע"ו )31 
בדצמבר 2015(

תשלום 
בשקלים 
חדשים 

ליחידה בשנת 
2016

תשלום 
בשקלים 
חדשים 

ליחידה בשנת 
2017

תשלום 
בשקלים 
חדשים 

ליחידה החל 
בשנת 2018 

ואילך
יחידת 
המדידה

)ג( עד 3,000 
נקודות חיבור

44,80035,70027,50020,200

)ד( עד 4,000 
נקודות חיבור

58,80047,00036,40026,700

)ה( עד 5,000 
נקודות חיבור

72,30057,90044,90033,100

)ו( עד 6,000 
נקודות חיבור

85,40068,50053,30039,400

)ז( עד 7,000 
נקודות חיבור

98,00079,00061,60045,600

)ח( מעל 7,000 
נקודות חיבור

107,30086,60067,70051,700

תשלום חודשי בעד )6( "ס"
שירות סיב אפל

מטר0.4770.4770.4850.494

תשלום חודשי )7( "ס1"
בעד שירות סיב 

אפל נוסף

מטר0.0020.0020.0020.002

תשלום חודשי )8( "פ"
בעד שירות גישה 

לתשתית פסיבית

מטר0.3970.3970.3960.403

תוספת שנייה
)תקנות 3א)א( ו–4)א((

לוח רכיבי תשלומים בעד שימוש ברשת "הוט"

רכיב התשלוםאות היכר

תשלום בשקלים חדשים 
ליחידה מיום תחילתן של 
התקנות עד יום י"ג בטבת 
התשע"ח )31 בדצמבר 2017(

תשלום בשקלים 
חדשים ליחידה 
החל בשנת 2018 

יחידת המדידהואילך

תשלום חודשי קבוע )1( "ק"
בעד חיבור מבנה 

לקוח לרשת של 
מפ"א בקצב מרבי 

משווק הנמוך מ–200 
מגהביט/שנייה

מספר לקוחות40.3141.70
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רכיב התשלוםאות היכר

תשלום בשקלים חדשים 
ליחידה מיום תחילתן של 
התקנות עד יום י"ג בטבת 
התשע"ח )31 בדצמבר 2017(

תשלום בשקלים 
חדשים ליחידה 
החל בשנת 2018 

יחידת המדידהואילך

תשלום חודשי 
קבוע בעד חיבור 

מבנה לקוח לרשת 
של מפ"א בקצב 
מרבי משווק של 

200 מגהביט/שנייה 
ומעלה

מספר לקוחות54.3156.00

תשלום חודשי בעד )2( "ת1"
הקצאת קיבולת 

בעבור שינוע תנועת 
נתונים אל לקוח של 

בעל רישיון וממנו, 
בינו לבין נקודת 

חיבור ארצית ברשת 
מפ"א, באיכות 

שירות P0 כמפורט 
בתנאי רישיונו של 

מפ"א

מגהבייט/שנייה17.6115.70

תשלום חודשי בעד "ת5"
הקצאת קיבולת 

בעבור שינוע תנועת 
נתונים אל לקוח של 

בעל רישיון וממנו, 
בינו לבין נקודת 

חיבור ארצית ברשת 
מפ"א, באיכות 

שירות P5 כמפורט 
בתנאי רישיונו של 

מפ"א

מגהבייט/שנייה17.6115.70

תשלום חודשי בעד )3( "ס"
שירות סיב אפל

מטר0.4850.494

תשלום חודשי בעד )4( "ס1"
שירות סיב אפל נוסף

מטר0.0020.002

תשלום חודשי )5( "פ"
בעד שירות גישה 

לתשתית פסיבית

מטר0.3960.403

י"ז בכסלו התש"ף )15 בדצמבר 2019(
)חמ 3-4928-ת2(

ן ה כ  ) י ת נ ( ל  א נ ת נ  
המנהל הכללי של משרד התקשורת  
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הודעת סימני המסחר, התש"ף-2019

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

התש"ף בטבת  ד'  מיום  לתקנות  הראשונה  התוספת  נוסח  יהיה  המדד  שינוי  עקב    .1 
)1 בינואר 2020(, כלהלן:

“תוספת ראשונה
)תקנה 3(

בשקלים חדשים

1. הגשת בקשה לרישום סימן מסחר לפי סעיף 7 לפקודה - 

1,630)א( בסוג טובין אחד

1,224)ב( לכל סוג טובין נוסף במסגרת אותה בקשה

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

820

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

765

4.  הגשת בקשה לחידוש רישום סימן מסחר לפי סעיף 32 לפקודה -

2,905)א( לסוג טובין אחד

2,452)ב( לכל סוג טובין נוסף של אותו סימן במסגרת אותה בקשה

574. אגרת פיגור לפי תקנה 52)2(, לחודש או לחלק מחודש

61,127. אגרת החזרה לתוקף לפי תקנה 53)1(, לכל סוג טובין

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

בקשה לתיקון הפנקס שלגביו לא נקבעה אגרה אחרת, לכל סימן

319

8. בעד חיפוש -

650)א( לפי תקנה 78)א(

948. בעד העתק מאושר של רישום לפי סעיף 6)ב( לפקודה

1074. בעד הארכת מועד לפי תקנה 82, לכל חודש או לחלק ממנו, לכל סימן

11490. הגשת בקשה להשמיע טענות בדיון לפי תקנה 26

12765. הגשת בקשה לבחינה על אתר לפי תקנה 22)ג(, לכל סוג טובין

     134. בעד צילום כל מסמך, לכל עמוד

48".14. בעד העתק סרוק של תיק רישום

כ"ד בכסלו התש"ף )22 בדצמבר 2019(
ן ו ל א ר  י פ ו א )חמ 3-1129-ת2(  

                                                                                   רשם סימני המסחר

שינוי סכומים

ע"ר 1940, תוס' 2, עמ' 192; ק"ת התשע"א, עמ' 1093; התשע"ט, עמ' 1968.  1
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הודעת סימני המסחר )יישום פרוטוקול מדריד(, התש"ף-2019 
מדריד(,  פרוטוקול  )יישום  המסחר  סימני  לתקנות  19)ד(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 

התשס"ז-12007 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד יהיה נוסח התוספת לתקנות מיום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(,   .1
כלהלן:

"תוספת
)תקנה 19(

בשקלים חדשים

אגרת טיפול בבקשה -

533לרישום בין–לאומי לפי סעיף 56ג)1( לפקודה

533להרחבה שאינה מייעדת את ישראל לפי סעיף 56ג)2( לפקודה

56י)1(  סעיף  לפי  בין–לאומי  רישום  של  לחידוש  או  תוקף  להארכת 
לפקודה

."533

כ"ד בכסלו התש"ף )22 בדצמבר 2019(

ן ו ל א ר  י פ ו א )חמ 3-3478-ת2(  

רשם סימני המסחר          

הודעת סדר הדין הפלילי )התאמת תשלומים לעדים(, התש"ף-2019
בתוקף סמכותי לפי תקנה 10א)ג( לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל"ד-11974 )להלן - 

התקנות(, אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2019 נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב   .1
נובמבר 2018, נוסח פסקאות )1(, )2(, )3( ו–)4()א( בתקנה 10 לתקנות הוא מיום ד' בטבת 

התש"ף )1 בינואר 2020(, כמפורט להלן:
הסכומים 

בשקלים חדשים

")1( שכר בטלה -

עד 104)א( להתייצבות של עד 4 שעות

עד 207)ב( ליום התייצבות )מעל 4 שעות(

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

עד 137)א( אם המציא קבלה

)ב( )בוטלה(

)3( שכרו של מומחה מאוצר המדינה -

עד 45)א( כשהעדות לא הצריכה עשיית עבודת מומחה לצורך המשפט

שינוי סכומים

עדכון סכומים

ק"ת התשס"ז, עמ' 586; התשע"ט, עמ' 1960.  1

ק"ת התשל"ד, עמ' 1220; התשס"ד, עמ' 42; התשע"ט, עמ' 1712.  1
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הסכומים 
בשקלים חדשים

ואולם אם מקום עבודתו הקבוע של המומחה מרוחק יותר 
משלושים קילומטרים מבית המשפט והיה עליו לבוא לבית 

המשפט לצורך מתן העדות בלבד, ייווספו לשכר האמור

עד 12

עד 104 )ב( כשהעדות הצריכה עשיית עבודת מומחה לצורך המשפט

)4( )א( שכרו של רופא כשהעדות הצריכה -

עד 81)1( בדיקה או ניתוח של גווייה

עד 137)2( בדיקה או ניתוח של גווייה שהוצאה מקברה

עד 33)3( תעודה רפואית שאינה מצריכה בדיקה

עד 104".)4( חוות דעת רפואית בכתב

י"ח בכסלו התש"ף )16 בדצמבר 2019(
ט פ ו ש  , ל ז ר מ ל  א יג )חמ 3-245-ת3(  

מנהל בתי המשפט  

הודעת המפלגות )אגרות(, התש"ף-2019
 - )להלן  התשנ"ג-11993  )אגרות(,  המפלגות  לתקנות  2)ה(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 

התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד, נוסח התוספת לתקנות מיום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(, הוא   .1
כלהלן:

"תוספת
)תקנה 1(

בשקלים חדשים

1. בעד -

2,274)1( בקשה לרישום מפלגה או בקשה לשינוי רישום

66)2( רישום שינוי על פי דיווח

116)3( עיון בבקשה ובמסמכים שצורפו לה

66)4( עיון בפנקס המפלגות

323)4א( עיון בקובץ של הרשם

)5( קבלת מידע באמצעות -

66)א( דף מחשב, עד 5 עמודים

9.09לכל עמוד נוסף

2.26)ב( צילום, לכל עמוד

9.09".)6( אימות מסמך, לכל דף מחשב או עמוד צילום

כ"ד בכסלו התש"ף )22 בדצמבר 2019(
ס ו ב ו ל ג ל  י י )חמ 3-2431-ת2(      א

                 רשם המפלגות  

שינוי סכומים

ק"ת התשנ"ג, עמ' 730; התשע"א, עמ' 1256; התשע"ט, עמ' 1838.  1
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הודעת שיקים ללא כיסוי )סדרי דין( )שינוי סכום הפיקדון(, התש"ף-2019

בתוקף סמכותי לפי תקנה 17)ד( לתקנות שיקים ללא כיסוי )סדרי דין(, התשמ"ב-11981 
)להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2019 נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב   .1
נובמבר 2018, סכום הפיקדון לתשלום הוצאות משפט, הקבוע בתקנה 17)א( לתקנות, 

יעמוד מיום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(, על 420 שקלים חדשים. 

י"ח בכסלו התש"ף )16 בדצמבר 2019(
ל ז ר מ ל  א יג )חמ 3-1412-ת2(  

מנהל בתי המשפט   

הודעת הגנת הדייר ]נוסח משולב[ )העלאת שיעור מרבי של דמי השכירות 
לבתי עסק(, התש"ף-2019

התשל"ב-11972   משולב[,  ]נוסח  הדייר  הגנת  לחוק  52א)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)להלן - החוק(, ועקב עליית מדד המחירים לצרכן, כאמור בסעיף 52א)ב( לחוק, אני מודיע 

לאמור:

התש"ף1.  בטבת  ד'  מיום  עסק  בבתי  השכירות  דמי  להעלאת  המרבי   השיעור 
)1 בינואר 2020( הוא 0.3%.

כ"א בכסלו התש"ף )19 בדצמבר 2019(
)חמ 3-707-ת3(

ס ו פ י י ר ד ן  י מ ני ב  
המנהל הכללי של משרד  

הבינוי והשיכון  

1 ס"ח התשל"ב, עמ' 176; התשנ"ט, עמ' 98; ק"ת התש"ף, עמ' 1590.

הודעת המדגמים, התש"ף-2019
  בתוקף סמכותי לפי תקנה 3א)ג( לתקנות המדגמים1 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

התש"ף בטבת  ד'  מיום  לתקנות  הראשונה  התוספת  נוסח  יהיה  המדד  שינוי  עקב   .1 
)1 בינואר 2020(, כלהלן:

"תוספת ראשונה
)תקנה 3(

בתוספת זו -  .1
"חוק המועצה להשכלה גבוהה" - חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958;

עדכון סכום 
הפיקדון

העלאת השיעור 
המרבי

שינוי סכומים

1 חוקי א"י, כרך ג', עמ' 1957; ק"ת התשע"א, עמ' 1091; התשע"ט, עמ' 1799.

1 ק"ת התשמ"ב, עמ' 370; התשע"ט עמ' 1830.
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"מבקש מיוחד" - מבקש שהוא אחד מאלה:

מי שאינו חברה ואינו שותפות;  )1(

)2(  חברה או שותפות שמחזור עסקיה בשנה הקודמת לא עלה על 10 מיליון 
שקלים חדשים;

)3(  מוסד מוכר כמשמעותו בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

מכללה אקדמית כהגדרתה בחוק המועצה להשכלה גבוהה.  )4(

בשקלים חדשים

עם הגשת בקשה לרישום מדגם המיועד לחפץ  1.  )א( 
אחד בסוג אחד לפי סעיף 30 לפקודה; ואולם מבקש 
ראשונה  בקשה  מסוים  מדגם  בעד  המגיש  מיוחד, 

לרישום מדגם ישלם 60% מהסכום

402

המיועד  מדגם  לרישום  בקשה  הגשת  עם  )ב( 
ואולם   ;5 תקנה  לפי  אחד  בסוג  חפצים,  למערכת 
בקשה  מסוים  מדגם  בעד  המגיש  מיוחד,  מבקש 

ראשונה לרישום מדגם ישלם 60% מהסכום

603

בקשה  להשלמת  מועד  להארכת  בקשה  הגשת  עם   .2
האגרה  לתשלום  מועד  להארכת  או  מדגם,  לרישום 
בעד הארכת תקופת ההגנה לפי תקנות 31)2( ו–33)2( 

- לכל חודש או לחלק ממנו

69

לתיקון  סופר,  טעות  לתיקון  בקשה  הגשת  עם  )א(   .3
וכן  רישיון  או  עיקול  שעבוד,  רישום  לרבות  הפנקס 
ביטול כל אחד מאלה, לתיקון טופס הבקשה, לרישום 
שם בעל חדש ולביטול רישומו של מדגם לפי סעיפים 

42 עד 44 לפקודה ותקנות 40, 41, 45 ו–46

61

עם הגשת בקשה לשינוי שם בעל ולשינוי מען  )ב( 
למסירת הודעות לפי תקנות 42 ו–43

61

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

785

5. בעד הארכת תקופת ההגנה -

438)א( לפי סעיף 33)2( לפקודה

870)ב( לפי סעיף 33)3( לפקודה

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

לפקודה ותקנה 55

48

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

0.50

עם הגשת הודעה להשמיע טענות לפי תקנה  8.  )א( 
64, בעד כל עניין

244
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בשקלים חדשים

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

155

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

69

20".10. בעד העתק סרוק של תיק רישום

כ"ד בכסלו התש"ף )22 בדצמבר 2019(
ן ו ל א ר  י פ ו א )חמ 3-375-ת2(  

                                                                                   רשם הפטנטים והמדגמים

הודעת העיצובים, התש"ף-2019

בתוקף סמכותי לפי תקנה 99 לתקנות העיצובים, התשע"ט-12019 )להלן - התקנות(, 
אני מודיע לאמור:

התש"ף  בטבת  ד'  מיום  לתקנות  השנייה  התוספת  נוסח  יהיה  המדד  שינוי  עקב   .1 
)1 בינואר 2020( כלהלן:

"תוספת שנייה
)תקנות 7)ב()3(, 13, 22)א(, 26, 28)א(, 30, 34, 41, 43, 44, 45)א(,51)א(, 64, 68, 70)ב(, 71, 72)א(, 

75)א(, 76, 77)א(, 78)א(, 79, 82)א(, 84, 96)א(, 98, 99 ,100, 101(

בתוספת זו -

"חוק המועצה להשכלה גבוהה" - חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958; 

"מבקש מיוחד" - מבקש שהוא אחד מאלה:

)1( מי שאינו תאגיד;

)2( חברה או שותפות שמחזור עסקיה בשנה הקודמת לא עלה על 10 מיליון שקלים 
חדשים;

)3( מוסד מוכר כמשמעותו בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

)4(  מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

)5( מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה.

ק"ת התשע"ט, עמ' 1869.  1
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סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 4.86 שקלים חדשים 

לוח אגרות

טור א'
תיאור

טור ב'
בשקלים חדשים

הגשת בקשה לרישום עיצוב לפי סעיף 19 לחוק, לרבות עיצוב מוסף 1. 
55 לחוק, לכל עיצוב הכלול בבקשה, למעט בעד  כאמור בסעיף 
עיצוב מסוג מערכת של פריטים; ואולם מבקש מיוחד, המגיש בעד 
עיצוב מסוים בקשה ראשונה לרישום עיצוב ישלם 60% מהסכום

402

הגשת בקשה לרישום עיצוב במערכת של פריטים, לפי סעיף 19 2. 
לחוק, לרבות עיצוב מוסף כאמור בסעיף 55 לחוק, לכל מערכת; 
ואולם מבקש מיוחד, המגיש בעד עיצוב מסוים בקשה ראשונה 

לרישום עיצוב ישלם 60% מהסכום

602

בעד בחינה על אתר של בקשה לרישום עיצוב לפי סעיף 28 לחוק, 3. 
לכל עיצוב

251

151בקשה לציון שם מעצב לפי סעיף 33 לחוק, לכל עיצוב4.

אגרות חידוש לפי סעיפים 40 ו–86)1( לחוק, לכל עיצוב, כלהלן:5.

בעד התקופה הראשונה מתום חמש שנים מתאריך הגשת   )1(
הבקשה לרישום עיצוב ועד תום 10 שנים מאותו מועד

502

הגשת  מתאריך  שנים   10 מתום  הראשונה  התקופה  בעד   )2(
הבקשה לרישום עיצוב ועד תום 15 שנים מאותו מועד

602

הגשת  מתאריך  שנים   15 מתום  הראשונה  התקופה  בעד   )3(
הבקשה לרישום עיצוב ועד תום 20 שנים מאותו מועד

703

הגשת  מתאריך  שנים   20 מתום  הראשונה  התקופה  בעד   )4(
הבקשה לרישום עיצוב ועד תום 25 שנים מאותו מועד

803

בעד כלל התקופות  )5(3,012

אגרת פיגור בתשלום אגרת חידוש, לפי סעיפים 41 ו–86)1( לחוק, 6.
לכל עיצוב, לכל חודש

80

552בקשה להחזר תוקפו של רישום לפי סעיף 43 לחוק7.

552בקשה לתיקון רשומות ומסמכים לפי סעיף 46)א( לחוק8.

151בקשה לרישום זכות בעיצוב לפי סעיף 17 לחוק9.

פרט 10. של  תיקון  וביטול  תוקף  החזר  ביטול  עיצוב,  רישום  ביטול 
רשום בידי כל אדם שאינו בעל העיצוב הרשום לפי סעיף 48 לחוק

1,004

552השגה לפני הרשם לפי סעיף 96 לחוק11.

552בקשה להצטרף להליך על פי סעיף 98 לחוק12.

80אגרות ארכה לפי סעיף 100 לחוק13.

10מסמך מאושר לפי סעיף 104 לחוק14.

10העתק תיק לפי סעיף 104 לחוק15.

כ"ד בכסלו התש"ף )22 בדצמבר 2019(
ן ו ל א ר  י פ ו א )חמ 3-5921(  

רשם העיצובים   
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