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תקנות סדר הדין בעניני ירושה )תיקון( ,ה ת ש מ ״ א  9 8 0 -ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  160לחוק הירושה ,התשכ״ה— 1965י ,ולפי סעיף 46
לחוק בתי המשפט ,התשי״ז— , 1957ושאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין ,אני מתקין
תקנות אלה:
2

תיקון »ושס!

.1

בתקנות סדר הדין בעניני ירושה ,התשכ״ו— ,» 1965בטופס  1שבתוספת —
) (1בסעיף )(12ב שבטופס ,אחרי המלים ״הראיות המצורפות״ ,במקום מספר
הערת השוליים ״2״ יבוא ״4״ ,ובשולי הסעיף תיווסף ההערה הבאה:
״.4
)(2

למקרה פטירה כאמור בהערה .2״

בסעיף ) 13ב( י-
)(1

אחרי ״צאצאי ההורים״ ,מספר הערת השוליים ״2״ — יימחק.

) (2במקום ״שני הוריו של המנוח נפטרו לפניו ,האב בשנת
״ יבוא:
כמוכח ב
והאם בשנת
3

״הורי המנוח שנפטרו לפניו הם :האב
נפטרה בשנת
האם

נפטר בשנת
כמוכח ב . . . .
2

) (3אחרי ״והניחו צאצאים אלה אחריהם״ ,במקום מספר הערת השוליים
״4״ יבוא ״3״.
) (4הערת השוליים ״2״ תימחק והערות השוליים ״3״ ו־״4״ ,יסומנו כסדרן
״2״ ו־״3״.
)(3

בסעיף ) 14ב( —
)(1

אחרי ״צאצאי הורי ההורים״ ,מספר הערת השוליים ״2״ — יימחק.

) >2במקום ״ארבעת הורי הוריו של המנוח נפטרו לפניו ,כמפורט להלן״
יבוא ״הורי הוריו של המנוח שנפטרו לפניו הם:״.

)(4

)(3

אחרי ״האב״ ,פעמיים ,ואחרי ״האם״ ,פעמיים ,יבוא ״

)(4

במקום מספר הערת השוליים ״3״ יבוא ״2״.

)(5

הערת השוליים ״2״ תימחק והערת השוליים ״3״ תסומן ״2״.

סעיפים  21עד  26יסומנו ,כסדרם 20 ,עד .25

כ״ט באלול התש״ם ) 10בספטמבר (1980
־י־ (
<
חמ

1213

״.

3

משה נסים
שר המשפטים

 1ס״ח התשכ״זז ,עמ׳ .63
 2ס״ח התשי״ז ,עמ׳ .143
 3ק״ת התשכ״ו ,עמי  ;228התש״ם ,עמ׳ .1838

22

קובץ התקנות  ,4168י״ט בתשרי-התשמ״א29.9.1980 ,

תקנות מ ס ערך מוסף )מהול פנקסי השנונות( )תיקון( ,ה ת ש מ ״ א 1 9 8 0 -
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  140 ,66 ,51 ,47 ,1ו־ 145לחוק מס ערך מוסף,
התשל״ו— ,! 1975ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
בתקנה  1לתקנות מס ערך מוסף )ניהול פנקסי חשבונות( ,התשל״ו— , 1976אחרי
,1
״)להלן — ההוראות(״ יבוא ״וכן כל הוראה אחרת לפי סעיף  130לפקודת מס הכנסה ״.
2

תיקון תקנה 1

3

)א( תיעוד פנים כאמור בתקנה  7לתקנות האמורות שהוצא אחרי כ׳ בתשרי
.2
התשמ״א ) 30בספטמבר  (1980לא יהא נקוב בלירות.

הוראת שעה

)ב( טופסי תיעוד פנים המצויים במלאי של עוסק ומודפס עליהם ״לירות
ישראליות״ ניתן להשתמש בהם י בהטבעת חותמת ״שקלים״ על המקור ועל ההעתקים
כשלצידה של החותמת חתימה כאמור בתקנה  7האמורה ,לפי הענין; חובת החתימה לא
תחול על תיעוד פנים המונפק באמצעות מחשב.
כ״ט באלול התש״ם ) 10בספטמבר (1980

הורביץ
יגאל
שר האוצר

)חמ (3—26
^

 1סייח התשל״ו ,עמ׳  ;52התשל׳׳ט ,עמי .52
 2ק״ת התשל״ו ,עמי .1599
 3דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי  ;120ס״וז התש״ם ,עמ׳ .205

תקנות מס הכנסה )יועצי מ ס ( ) ה ו ר א ת שעה( ,ה ת ש מ ״ א 1 9 8 0 -
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  236עד 236ג ו־ 243לפקודת מם ה כ נ ס ה  ,אני מתקין
תקנות אלה:
1

על אף האמור בתקנה )1א( לתקנות מם הכנסה ).יועצי מס( ,התשכ״ט—, 1968
.1
הבחינות לחודש נובמבר  1980ייערכו בחדשים נובמבר או דצמבר .1980
2

ז׳ בתשרי התשמ״א ) 17בספטמבר (1980
~

3

m 118

(

הוראת שעה

יגאל הורביץ
שר האוצר

 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי  ;120ם״ח התש״ם ,עמ׳ .205
 2ק״ת התשכ׳יט ,עמ׳ «.1

צ ו פיצויים לנפגעי תאונות דרבים )מימון הקרן( )תיקון( ,ה ת ש מ ״ א 1 9 8 0 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף  15לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,התשל״ה—,! 1975
לאחר התייעצות עם שר המשפטים ושר התחבורה ,אני מצווה לאמור:
בסעיף  1לצו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים )מימון הקרן( ,התשל״ז— , 1977במקום
.1
״עד ל־ 28בכל חודש״ יבוא ״עד ל־ 5בכל חודש״.
2

.2

תחילתו של צו זה ביום כ׳ באלול התש״ם) 1בספטמבר .(1980

ו׳ בתשרי התשמ״א ) 16בספטמבר (1980
)

ח

מ

(3-545

תיקון סעי!« 1

תחילה

יגאל הו רב יץ
ש

ר

ה

א

ו

צ

ר

 1ס״ח התשל׳׳ה ,עמי .234
 2ק״ת התשל״ז ,עמ׳  ;937התשל״ה ,עמי  ,283עמי .1034
קובץ התקנות ,4168׳ י״ט בתשרי התשמ״ז!29.9.1980 ,

23

הודעת המקרקעין)אגרות( ,ה ת ש מ ״ א  9 8 0 -ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה )2ג( לתקנות המקרקעין )אגרות( )תיקון( ,התשל״ט—
 } 1979אני מודיע כי נוסח תקנה  1לתקנות האמורות יהא ,מיום כ״א בתשרי התשמ״א
) 1באוקטובר  ,(1980עקב תנודות שחלו במדד המחירים לצרכן ,כ ך :
.1

בתוספת לתקנות המקרקעין )אגרות( ,התשלי׳ה—1974
)(1

2

)להלן — התוספת( —

בסעיף  1לתוספת —
)א( בסעיף קטן )א( ,בפסקה ,(1).במקום ״ 55לירות״ יבוא ״ 39שקלים״;
)ב( בסעיף קטן )ב() ,(2במקום ״ 55לירות״ יבוא ״ 39שקלים״;
)ג( בסעיף קטן )ד( ,במקום ״ 55לירות״ יבוא ״ 39שקלים״.

)(2

בסעיף  2לתוספת —
)א( בסעיף קטן )ד() (1ו־) ,(2במקום ״ 55לירות״ יבוא ״ 39שקלים״;
)ב( בסעיף קטן )ה( ,במקום ״ 22לירות״ יבוא ״ 39שקלים״ ,ובסעיף
קטן )ה() ,(2במקום ״ 55לירות״ יבוא ״ 39שקלים״;
)ג( בסעיף קטן )ו() ,(1במקום ״ 22לירות״ יבוא ״ 39שקלים״ ,ובסעיף
קטן )ו() ,(2במקום ״ 45לירות״ יבוא ״ 39שקלים״;
)ד( בסעיף קטן )ט( ,במקום ״ 22לירות״ יבוא ״ 39שקלים״;
)ה( בסעיף קטן )י( במקום ״ 55לירות״ יבוא ״ 39שקלים״;
)ו( בסעיף קטן )יא( ,במקום ״ 1,000לירות״ יבוא ״ 585שקלים״ ובמקום
״ 22לירות״ יבוא ״ 39שקלים״.

)(3

בסעיף  3לתוספת —
)א( בסעיף קטן )א() ,(1במקום ״ 55לירות״ יבוא ״ 39שקלים״; בסעיף
קטן )א() ,(2במקום ״ 270לירות״ יבוא ״ 195שקלים״ ,בסעיף קטן )א(),(3
במקום ״ 550לירות״ יבוא ״ 390שקלים״;
־•־־־״ ״
>י
)ב( בסעיף קטן )ד( ,במקום ״ 6לירות״ יבוא ״ 39שקלים״;
)ג( בסעיף קטן )ו( ,במקום ״ 55לירות״ יבוא ״ 39שקלים״.

)(4

בסעיף  4לתוספת ,במקום ״ 22לירות״ יבוא ״ 39שקלים״;

) (5בסעיף  5לתוספת ,בסעיף קטן )א( ,במקום ״ 22לירות״ יבוא ״ 39שקלים״
׳בסעיף קטן)ב( ,במקום ״ 22לירות״ יבוא ״ 39שקלים״;
)(6

בסעיף  6לתוספת —
)א( בסעיף ,קטן )א() ,(1במקום ״ 55לירות״ יבוא ״ 39שקלים״ ,ובסעיף
קטן)א() ,(2במקום ״ 55לירות״ יבוא ״ 19שקלים״;
)ב( בסעיף קטן )ב() ,(1במקום ״ 55לירות״ יבוא ״ 39שקלים״ ,בסעיף
קטן )ב() ,(2במקום ״ 22לירות״ יבוא ״ 20שקלים״ ,ובסעיף קטן )ב(),(4
במקום ״ 55לירות״ יבוא ״ 19שקלים״;

 1ק״ת התשל״ט ,עמי .1864
 2ק״ת התשל״יד ,,עמ׳  ;222התשל״ו ,עמ׳  ¡421התשל״ז ,עמ׳ .38
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)ג( בסעיף קטן )ג() ,(1במקום ״ 55לירות״ יבוא ״ 39שקלים״ ,ובסעיף קטן
)ג( ) ,(2במקום ״ 23לירות״ יבוא ״ 8שקלים״;
)ד( בסעיף קטן )ד() ,(1במקום ״ 45לירות״ יבוא ״ 39שקלים״ ,ובסעיף
קטן)ד() ,(2במקום ״ 22לירות״ יבוא ״ 19שקלים״.
) (7בסעיף  7לתוספת ,במקום ״ 16לירות״ יבוא ״ 10שקלים לשני דפי צילום
או חלק מהם ,ו־ 6שקלים לכל דף נוסף או חלק ממנו״ •,
)(8

בסעיף  8לתוספת ,במקום ״ 16לירות״ יבוא ״ 10שקלים״;

)(9

בסעיף  9לתוספת ,בסעיף קטן )א( ,במקום ״ 32לירות״ יבוא ״ 39שקלים״ ׳,

) (10בסעיף  10לתוספת ,בסעיף קטן )א( ,במקום ״ 55לירות״ יבוא ״ 97שקלים״,
ובמקום ״ 32לירות״ יבוא ״ 19שקלים״;
)(11

)(12

בסעיף  11לתוספת —
)א(

בסעיף קטן )א( ,במקום ״ 55לירות״ יבוא ״ 39שקלים״;

)ב(

בסעיף קטן )ב( ,במקום ״ .22לירות״ יבוא ״ 4שקלים״;

בסעיף  13לתוספת —
)א (.בסעיף קטן )א() (2) ,(1ו־) ,(3במקום ״ 55לידות״ יבוא בכל מקום
״ 39שקלים״;
)ב(

בסעיף קטן )ב( ,במקום ״ 22לירות״ יבוא ״ 8שקלים״;

)(13

בסעיף  14לתוספת ,במקום ״ 22לירות״ יבוא ״ 39שקלים״;

(14).

בסעיף  15לתוספת —

— -

)(15

)א(

בסעיף קטן )א( ,במקום ״ 55לירות״ יבוא ״ 39שקלים״;

)ב(

בסעיף קטן )ב( ,במקום ״ 22לירות״ יבוא ״ 8שקלים״.

בסעיף  16לתוספת —
)א(

בסעיף קטן )א( ,במקום ״ 6לירות״ יבוא ״ 4שקלים״;

)(17

בסעיף  17לתוספת ,בסעיף ק ט ן ) א (  ,במקום ״ 45לירות״ יבוא ״ 39שקלים״;

)(18

בסעיף  18לתוספת ,במקום ״ 55לירות״ יבוא ״ 39שקלים״;

)(19

בסעיף  19לתוספת ,במקום ״ 22לירות״ יבוא ״ 8שקלים״;

)(20

בסעיף  20לתוספת —
)א(

בסעיף קטן )א( ,במקום ״ 55לירות״ יבוא ״ 39שקלים״;

)ב(

בסעיף קטן )ב( ,במקום ״ 22לירות״ יבוא ״ 8שקלים״.

ב׳ באלול התש״ם ) 14באוגוסט (1980
*־
) ח מ

( 8

( 3

קובץ התקנות  ,4168י״ט בתשרי התשמ״ז!29.9,1980 ,

מאיר גבאי
המנהל הכללי של משרד המשפטים

הודעת הפטנטים )נהלי הלשכה ,סדרי דין ,מסמכים ואגדות(׳
התשמ״א!980-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )ה( לתוספת השניה לתקנות הפטנטים )נהלי הלשכה,
סדרי דין ,מסמכים ואגרות( )תיקון( ,התש״ם— ,! 1980אני מודיע כי נוסח התוספת השניה
לתקנות האמורות יהא מיום כ״א בתשרי התשמ״א ) 1באוקטובר  ,(1980עקב תנודות שחלו
במדד המחירים לצרכן ,כך:
ההל־ת התופפת

.1

•.השניה

התשכ״ח— , 1968יבוא:

במקום התוספת השניה לתקנות הפטנטים )נהלי הלשכה ,סדרי דין ,מסמכים ואגרות(,
2

״תוספת שניה
)תקנה (6

אגרות
האגרה בשקלים

) .1א( עם הגשת בקשה לפטנט
)ב( אגרה כוללת בעד הגשת בקשה לפטנט ופרסומה לפי סעי
פים  16ו־ 26ובעד תיקון לפי פריט )2א>

1 1 6

396

) .2א( בעד הגשת בקשה לתיקון הפנקס )כולל פנקסי עזר( או
כל מסמך אחר או להשלמתם אם לא נקבעה אגרה אחרת

31

)ב( עם הגשת מסמך מתוקן שבעקבותיו יידחה תאריך הבקשה

85

 .3עם הגשת בקשה לבחינה על־אתר של בקשה לפטנט
.4

303

עם הגשת בקשה להארכת כל מועד ,בעד כל חודש או חלק ממנו —
)(1
)(2

לפני תום התקופה שאותה מבקשים להאריך
לתשלום אגרת חידוש

לאחר תום התקופה ,למעט ארכה

) .5א( עם הגשת הליך על ריב

31
46
1 7 0

)ב( עם הגשת בקשה להשמיע טענות בפני הרשם לפי תקנה 42

70

 .6עם הגשת בקשה לרישום זכות לגבי פטנט או בקשה לפטנט,
לשינוי רישום כזה או ל ב י ט ו ל ו 
)!( תוך ששה חדשים מתאריך רכישת הזכות
)(2

לאחר מכן

7 8

1 7 0

) .7א( עם הגשת דרישה לציון שם הממציא או שמות הממציאים
)כולל פרסום(
)ב( עם הגשת בקשה לפתיחת תיק בקשה לפטנט מחדש

5 8

116

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

8 5

 1ק״ת התש״ם ,עמי .1008
 2ס״ת התשל״ה ,עמ׳ .206
 3ק״ת התשכ״ח ,עט׳  ¡1104התשל״ה ,עמ׳  ¡2080התשל״ז ,עמ׳ .224

26

קובץ התקנות  ,4168י״ט בתשרי התשמ״א29.9.1980 ,

.9

עם הגשת בקשה לחידוש תקפו של

פ ט נ ט

_

האגרה בשקלים

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

85

:׳ ) (2לפני תום השנה הששית מתאדיכו — לשנתיים
שלאחריה

116

) (3לפני תום השנה השמינית מתאריכו — לשנתיים
שלאחריה

193

) (4לפני תום השנה העשירית מתאריכו — לשנתיים
שלאחריה

396

) (5לפני תום השנה השתים עשרה מתאריכו — לשנתיים
שלאחריה

770

) (6לפני תום השנה הארבע עשרה מתאריכו —
לשנתיים שלאחריה

1260

) (7לפני תום השנה השש עשרה מתאריכי — לשנתיים
שלאחריה

1750

) (8לפני תום השנה השמונה עשרה מתאריכו —
לשנתיים שלאחריה

2485

)(9

לפני תום שלושה ,חדשים מיום מתן הפטנט — אגרה

כוללת לכל תקופתו

7055

 .10עם הגשת בקשה להחזרת תקפו של פטנט לאחר פקיעתו

425

 .11עם הגשת בקשה לדרוש הודעה בדבר ניצול אמצאה

131

 .12עם הגשת בקשה להכריע בשאלה אם אמצאה פלונית היא אמצ
א ת שירות

115

• .13עם הגשת בקשה להיבחן לשם רישום כעורך פטנטים —
) (1בעל פה
)(2

בכתב

73
116

 .14עם הגשת בקשה להירשם כעורך פטנטים

108

 .15אגרה שנתית לעורך פטנטים

191

 .16בעד עיון —
)(1

בפנקס הפטנטים

10

)(2

בפירוטי פטנטים ,בעד עשרה תיקים או בחלק מהם

10

)(3

בתיק העיקרי של בקשה או פטנט

10

)(4

במסמך אחר הפתוח לעיון הקהל ואין לכך אגרה אחרת

10

) .17א( בעד אישור העתק פירוט פטנט ,לרבות שרטוטים ,שהוכנו
בלשכה ,המשמשים לצורך דרישת דין קדימה בחוץ לארץ או
לצורך הליך משפטי
״קובץ התקנות  ,4168י״ט בתשרי התשמ״א29.9.1980 ,

31
27

האגרה בשקלים

)ב( בעד אישור כל מסמך אחר

25

)ג( בעז־ תעודה מאת הרשם או הלשכה שלא נקבעה ל ה אגרה
אחרת

28

 .18בעד נסח מאושר מתוך הפנקס

10

 .19בעד העתקה של פירוט ,לרבות שרטוט ,או של מסמך אחר
במכונת העתקה ,לכל עמוד

1

 .20עם הגשת ערר לועדת ערר

43

 .21עם הגשת בקשה לועדה לעניני פיצויים ותמלוגים

85״

כ״ז באלול התש״ם ) 8בספטמבר (1980
< י־ '
יזמ 8 8 4

מאיר גבאי
המנהל הכללי של משרד המשפטים

3

הודעת שמאי מקרקעין ,ה ת ש מ ״ א  9 8 0 -ז
בתוקף סמכותי לפי תקנה )2ג( לתקנות שמאי המקרקעין )תיקון( ,התשל״ט—
,! 1979אני מודיע כי התקנות המפורטות להלן יתוקנו החל מיום כ״א בתשרי התשמ״א
) 1באוקטובר  ,(1980עקב תנודות שחלו במדד המחירים לצרכן ,כ ך :
החלפת
תקנה 46

.1

במקום תקנה  46לתקנות שמאי מקרקעין ,התשכ״ג— , 1963יבוא:
3

האגרה בשקליפ

 .46אלה האגרות שיש לשלם:
)(1

רישום בפנקס )תקנה (2

)(2

בחינות )תקנה :(7

156

)א( בחינות מוקדמות ,לכל נושא

47

)ב( בחינות סופיות ,לכל נושא

78

)(3

בקשה לפטור מבחינות )תקנה  ,(15לכל נושא

31

)(4

רישום כמתמחה )תקנה (17

39

)(5

אישור גמר התמחות )תקנה (25

19

)(6

בקשה לקיצור תקופת ההתמחות )תקנה (28

31

)(7

אגרה שנתית לשמאי מקרקעין שהוא בעל רשיון
עם ותק של —
פחות מ־3

156

מעל  3שנים

234״

ב׳ באלול התש״ם ) 14באוגוסט (1980
)חמ (3—320

גבאי
מאיר
המנהל הכללי של משרד המשפטים

 1ק״ת התשל״ט ,עמ׳ .1581
 2ק״ת התשכ״ג ,עמ׳  ;1443התש״ם ,עמ׳ .473

28

קובץ התקנות  ,4168י״ט בתשרי התשמ״א29.9.1980 ,

הודעת השותפויות )רישום( ,ה ת ש מ ״ א 1 9 8 0 -
בתוקף סמכותי לפי תקנה )2ג( לתקנות השותפויות )רישום( )תיקון( ,התש״פ—
 /1979אני מודיע כי התוספת לתקנות האמורות תתוקן מיום כ״א בתשרי התשמ״א )1
באוקטובר  ,(1980עקב תנודות שחלו במדד המחירים לצרכן ,כ ך :
.1

החלפת התוספת
הראשונה

בתקנות השותפויות)רישום(  ,במקום התוספת הראשונה יבוא:
2

״תוספת ראשונה
)תקנה (3
.1

האגרה בשקלים

בעד הגשת פרטים לשם רישום השותפות:
)(1

בשותפות כללית

195

) (2בשותפות מוגבלת שאינה שותפות מוגבלת זרה,
בעד כל אלף לירות או כל חלק של אלף לירות
מן ההון המוגבל ,תוספת  1%על האגרה שלפי).(1
)(3

בשותפות מוגבלת זרה

253

 .2בעד הודעה על שינוי באחריות השותפים ,לרבות מתן
תעודת רישום על כך:
כשמגדילים את ההון המוגבל של שותפות מוגבלת שאינה
שותפות מוגבלת זרה —
בעד כל אלף לירות ובעד כל חלק של אלף לירות מן
ההון המוגבל הנוסף —  ,1%ובתנאי שהאגרה לא תפחת
מסך  100שקלים.
.3

בעד פרסום ברשומות

ישולם למשרד
המשפטים לפי׳
התעריף שנקבע

.4

בעד עיון בפנקס שותפות ,לכל שותפות

6

.5

בעד צילום מסמך ,לכל עמוד

2

.6

ב ע ד אישור של מסמך מצולם ,לכל עמוד

4״ .-

ב׳ באלול התש״ם ) 14באוגוסט (1980
<חמ (3—905

גבאי
מאיר
המנהל הכללי של משרד המשפטים

 1ק״ת התש״ם ,עמ׳ .246
 2חוקי א״י ,כרך גי ,ע»׳  ¡1950התש״ל ,עמ׳ .1513

i
קובץ התקנות  ,4168י״ט בתשרי התשמ״א29.9.1980 ,

29

הודעת חוקרים פרסיים ושירותי שמירה )אגרות רשיון( )מס׳ ,(2
התשמ״א980-ו
'בתוקף סמכותי לפי תקנה )2ג( לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה )אגרות
רשיון( )מם׳ ) (2תיקון( ,התשל״ט— /1979אני מודיע כי התקנות המפורטות להלן
יתוקנו החל מיום כ״א בתשרי התשמ״א ) 1באוקטובר  (1980עקב תנודות שחלו במדד
המחירים לצרכן ,כך:
בתקנה  2לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה )אגרות רשיון( )מס׳ ,(2
.1
התשל״ג— ,* 1973במקום תקנת משנה)א( יבוא:

תיקון תקני2,

״)א( בעד מתן רשיון תשולם אגרה חד־פעמית כמפורט להלן:
)(1

רשיון חוקר פרטי לפי סעיף  3לחוק

125

) (2רשיון לקיים משרד .לחקירות פרטיות לפי
סעיף  9לחוק

296

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

296

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

296

) (5רשיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי
שמירה כשכיר

23״

א׳ באלול התש״ם ) 13באוגוסט (1980
<ח» ל ״ ־ '
2

שקלים

3

מאיר גבא י
המנהל הכללי של משרד המשפטים

 1ק״ת התשל״ט ,עמי  ;1583התש״ם ,עמי .474
 2ק״ת התשל״ג ,עמ׳ .1540

הודעת התביעות של קדגנות השואה )הסדר הטיפול( ,ה ת ש מ ״ א 1 9 8 0 -
בתוקף סמכותי לפי תקנה )3ג( לתקנות התביעות של קרבנות השואה )הסדר הטיפול(,
)תיקון( ,התשל״ט— ,! 1979אני מודיע כי התקנות המפורטות להלן יתוקנו החל מיום כ״א
בתשרי התשמ״א ) 1באוקטובר  ,(1980עקב תנודות שחלו במדד המחירים לצרכן ,כ ך :
תיקון תקנה 9

תיקו! ת ק ,
נד

1 0

בתקנה  9לתקנות התביעות של קרבנות השואה )הסדר הטיפול( ,התשכ״ה—1965
.1
)להלן — התקנות העיקריות( ,במקום ״ 200לידות״ יבוא ״ 156שקלים״.

2

בתקנה  10לתקנות העיקריות ,בכל מקום ,במקום ״ 400לירות״ יבוא ״ 312שקלים״
.2
ובמקום ״ 200לירות״ יבוא ״ 156שקלים״.
ב׳ באלול התש״ם ) 14באוגוסט (1980
)״ ־י• (
מ981

3

מאיר גבאי
המנהל הכללי של משרד המשפטים

 1ק׳׳ת התשל״ט ,עמ׳ .1606
 2ק״ת התשנ״ה ,עמי  ;1800התשל״ב ,עמ׳  ;1336התשל״ה ,עמי  ;2336התשל״ט ,עמי  ;1606התש״ם ,עמי .474

30

קובץ התקנות  ,'4168י״ט בתשרי התשמ״א29.9.1980 ,

הודעת כינויי מקור )סדרי רישום של כינויי מקור שארץ מקורם
היא ישראל( )מס׳  ,(2ה ת ש מ ״ א 1 9 8 0 -

#

בתוקף סמכותי לפי תקנה )2ג( לתקנות כינויי מקור )סדרי רישום של כינויי
מקור שארץ מקורם היא ישראל( )תיקון( ,התשל״ש— ,! 1979אני מודיע כי נוסח תקנה 1
לתקנות האמורות יהא מיום כ״א בתשרי התשמ״א ) 1באוקטובר  ,(1980עקב תנודות
שחלו במדד המתירים לצרכן ,כ ך :

.1

בתוספת השניה לתקנות כינויי מקור )סדרי רישום של כינויי מקוד שארץ מוצאם

תיקיו התוספת

היא ישראל ,התשכ״ו—) 1966להלן — התוספת( —
2

)(1

בסעיף  1לתוספת השניה —
)א( בסעיף קטן )א( ,במקום ״ 1000לירות״ יבוא ״ 396שקלים״;
)ב( בסעיף קטן )ב( ,במקום ״ 200לירות״ יבוא ״ 78שקלים״;

) (2בסעיף  2לתוספת ,במקום ״ 200לירות״ יבוא ״ 78שקלים״;
) (3בסעיף  3לתוספת ,במקום ״ 500לירות״ יבוא ״ 195שקלים״;
) (4בסעיף  4לתוספת ,במקום ״ 100לירות״ יבוא ״ 39שקלים״;
) (5בסעיף  5לתוספת ,במקום ״ 1000לירות״ יבוא ״ 390שקלים״;
) (6בסעיף  6לתוספת ,במקום ״ 75לירות״ יבוא ״ 29שקלים״;
) (7בסעיף  7לתוספת ,במקום ״ 1000לירות״ יבוא ״ 390שקלים״;
) (8בסעיף  8לתוספת ,במקום ״ 500לירות״ יבוא ״ 195שקלים״;,
) (9בסעיף  9לתוספת ,במקום ״ 100לירות״ יבוא ״ 39שקלים״;
) (10בסעיף  10לתוספת ,במקום ״ 15לירות״ יבוא ״ 6שקלים״;
) (11בסעיף  11לתוספת ,במקום ״ 15לירות״ יבוא ״ 6שקלים״;
) (12בסעיף  12לתוספת ,במקום ״ 15לירות״ יבוא ״ 6שקלים״;
) (3בסעיף  13לתוספת ,במקום ״ 5לירות״ יבוא ״ 6שקלים״.
$

ב׳ באלול התש״ם ) 14באוגוסט (1980
*־־
) ח מ 73

(3

מאיר גבאי
המנהל הכללי של משרד המשפטים

 1ק״ת התשל״ט ,עמי .1607
 2ק״ת התשכ״ו ,עמי  ¡2206התשל״ט ,עמ׳  ¡1607התש״ם ,עמ׳ .475

הודעת ההגנה על כינויי מקוד)הנוהל בועדות ערר( )תיקון( ,ה ת ש מ ״ א  9 8 0 -ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה )3ג( לתקנות ההגנה על כינויי מקור )הנוהל בועדות
ערד( )תיקון( ,התשל״ט— ,! 1979אני מודיע כי התקנות המפורטות להלן יתוקנו מיום
כ״א בתשרי התשמ״א ) 1באוקטובר  ,(1980עקב תנודות שחלו במדד המחירים לצרכן ,כ ך :
בתקנות ההגנה על כינויי מקור )הנוהל בועדות ערר( ,התשכ״ז—1966
.1
התקנות העיקריות( ,בתקנה )4ב( ,במקום ״ 50לירות״ יבוא ״ 195שקלים״.

.2

בתקנה )9ב( לתקנות העיקריות ,במקום ״ 20לירות•:״ יבוא ״ 78שקלים״.

ב׳ באלול התש״ם ) 14באוגוסט (1980
)ח» (3—978

Í

2

)להלן

—

תיקון תקנה 4

תיקון תקנה 5

גבאי
מאיר
המנהל הכללי של משרד המשפטים

 1ק״ת התשל״ט ,עמ׳ .1608
 2ק״ת התשכ״ז ,עמי  !414התשל״ט ,עמ׳ .1608
קובץ התקנות  ,4168י״ט בתשרי התשמ״א29.9.1980 ,

31

הודעת סימני המסחר ,ה ת ש מ ״ א  9 8 0 -ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף )ה( לתוספת הראשונה לתקנות סימני המסחר )תיקון(,
התש״ם—• 1980י ,אני מודיע כי נוסח התוספת הראשונה לתקנות האמורות יהא מיום כ״א
בתשרי התשמ״א ) 1באוקטובר  ,(1980עקב תנודות שחלו במדד המחירים לצרכן ,כד:
החלפת התוספת
הראשונה

.1

במקום התוספת הראשונה לתקנות סימני המסחר , 1940 ,יבוא:
2

״תוספת ראשונה
)תקנה (3
האגרה בשקלים

 .1עם הגשת בקשה לרישום סימן מסחר בסוג טובין אחד
.2

95

עם הגשת בקשה בהתאם לתקנה  (1)26שהרשם יפרט את
3ד

נימוקי החלטתו
 .3עם הגשת הודעת התנגדות — לכל בקשה שמתנגדים לה
 .4עם הודעה ,על ידי כל צד בהליך על ריב ,על רצונו להשמיע
טענות בבירור ,לכל ענין

142
73

 .5עם הגשת בקשה לחידוש רישומו של סימן מסחר עם פקיעת
תקפו —
)(1

י

חידוש ראשון

355

) (2כל חידוש נוסף

659

.6

אגרה נוספת על פי תקנה (2)52

70

.7

אגרה נוספת על פי תקנה (1)53

711׳

 .8עם הגשת בקשה לרישום בפנקס סימני
חדש —

המסחר שם של בעל

)א( אם הוגשה הבקשה תוך שנה מתאריך רכישת הבעלות —
)(1

לסימן אחד

78

)(2

לכל סימן נוסף שהועבר באותה פעולה

39

)ב( אם הוגשה הבקשה אחר שנה מתאריך רכישת הבעלות —
)(1

163

לסימן אחד

) (2ל כ ל סימן נוסף שהועבר באותה פעולה

78

)ג( עם הגשת הבקשה להעברת בקשה לרישום סימן מסחר
לבעל אחר —
)(1

54

בקשה אחת

) (2לכל בקשה נוספת שהועברה באותה פעולה

23

 1ק״ת התש״ם ,עמי .1130
 2ע״ד  ,1940תום׳  ,2עמ׳  ;192ק״ת התשכ״ו ,עמ׳  ;2090התשל״ה ,עמי  ;2085התשל״ז ,עמ׳ .216
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.9

עם הגשת בקשה לרישום שינוי שם של בעל סימן או בעל רשות
או שינוי תיאורו ,מענו או המען למסירת הודעות —
)(1

לגבי סימן אחד או בקשה אחת

)(2

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

 .10עם הגשת בקשה לרישום בעל רשות —

.11

.12

)(1

לגבי סימן אחד ,בסוג אחד

)(2

לגבי אותו סימן ,בכל סוג נוסף

עם הגשת בקשה לשינוי רישום הרשות —
)(1

לגבי סימן אחד ,בסוג אחד

)(2

לגבי אותו סימן ,בכל סוג נוסף

)א(

עם הגשת בקשה בידי בעל הרישום או בעל הרשות לבי־
טול רישום הרשות —

)ב(

)(1

לגבי סימן אחד ,בסוג אחד

)(2

לגבי אותו סימן ,בכל סוג נוסף

עם הגשת בקשה בידי צד שלישי לביטול רישום רשות —
)(1

לגבי סימן אחד ,בסוג אחד

)(2

לגבי אותו סימן ,בכל סוג נוסף

 .13עם 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

 .14עם הגשת בקשה לקבלת רשות

לתקן בקשה לרישום סימן

מסחר —
)(1

לגבי בקשה אחת

)(2

לכל בקשה נוספת לרישום אותו סימן

 .15עם הגשת בקשה למחוק מהפנקס רישום של סימן מסחר ,כולו
או מקצתו ,לפי בקשתו של בעל הסימן
 .16עם הגשת בקשה על פי סעיף  38לפקודה לתיקון הפנקס ,או על
פי סעיף  41לפקודה לביטול רישומו של סימן מסחר
.17

בעד חיפוש על פי תקנה  78לגבי סימן אחד בסוג אחד

.18

בעד תעודה מאת הרשם ,למעט תעודה על פי סעיף  28לפקודה

 .19עם הגשת בקשה לקבלת רשות לשנות סימן רשום או להוסיף
 .עליו — לכל רישום של אותו סימן
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האגרה בשקלים

) .20א( בעד עיון בכרטסת סימני מסחר ,בסוג אחד ,לרבות עיון
בפנקס שנעשה בעקבות העיון בכרטסת כאמור
)ב( בעד עיון בפנקס שלא בעקבות עיון בכרטסת — לכל
רישום

י 140

 .21בעד העתק מסמך במכונת כתיבה ,לכל עמוד

25

 .22בעד נסח מפנקס סימני המסחר במכונת כתיבה

39

 .23בעד נסח בדרך צילום בלשכה ,בנוסף לדמי צילום

15

 .24בעד אישור העתק של מסמך או של נסח מהפנקס ,לכל מסמך

25

 .25צילום מסמך ,כל עמוד

1״

כ״ז באלול התש״ם ) 8בספטמבר (1980
~
) ח מ 8 8 4
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( 3

הודעת המדגמים /התשמ״ א 1 9 8 0 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף )ה( לתוספת הראשונה לתקנות המדגמים )תיקון(,
התש״ם— < 1980אני מודיע כי נוסח התוספת הראשונה לתקנות האמורות יהא מיום
כ״א בתשרי התשמ״א ) 1באוקטובר  ,(1980עקב תנודות שחלו במדד המחירים לצרכן,
כד:
״

 r t n״

י  ,ת

י

פ פ ת

.1

במקום התוספת הראשונה לתקנות המדגמים י ב ו א :
2

הראשונה

״תוספת ראשונה
)תקנה (3
האגרה בשקלים

 .1עם הגשת בקשה לרישום מדגם המיועד לחפץ אחד בסוג אחד

31

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

78

.2

 .3עם הגשת בקשה על פי תקנה  29שהרשם יפרט א ת נימוקי
החלטתו והחומר שבו השתמש

78

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

16

.5

בעד הארכת תקופת ההגנה —
) (1על פי סעיף  (2)33לפקודה

155

) (2על פי סעיף  (3)33לפקודה

309

 1ק׳׳ת התש׳ים ,עמ׳ .1128
 2חוקי א״י ,כרך גי ,עמי  ¡195ק״ת התשכ״ג ,עמי  ¡1422התשכ״ו ,עמי  ¡2088התשל״ה ,עמי  ¡2082התשל״ז ,עמ׳ .219
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׳!¡4

האגרה בשקלים

.6

עם הגשת בקשה להארכת המועד לתשלום האגרה בעד הארכת
תקופת ההגנה — לכל חודש או חלק ממנו

.7

עם הגשת בקשה לרישום בפנקס המדגמים שם של בעל חדש,
שעבוד ,זכיון או מסמך כיוצא באלה —־
)(1

)(2

.8

.9

16

אם הבקשה תוגש תוך ששה חדשים מתאריך רכישת
הבעלות או הזכות האחרת —
למדגם אחד

51

לכל מדגם נוסף

25

אם הבקשה תוגש לאחר ששה חדשים מתאריך רכישת
הבעלות או הזכות האחרת —
למדגם אחד

136

לכל מדגם נוסף

53

עם הגשת בקשה לביטול רישום שיעבוד ,זכיון וכיוצא באלה
בפנקס המדגמים —
למדגם אחד

28

לכל מדגם נוסף

21

בעד רישום שינוי שם ,מען או מען למסירת הודעות בפנקס
המדגמים י-
למדגם אחד

26

לכל מדגם נוסף

14

 .10עם הגשת בקשה לתיקון טעות סופר ,אם הטעות היא של

.11

מגיש הבקשה

15

בעד תיקון טופס בקשה

15

 .12בעד הגשת בקשה על פי סעיף )42ב( לפקודה לבטל רישומו
של מדגם ,כולו או מקצתו
 .13עם הגשת בקשה לתעודה מאת הרשם על פי תקנה  ,55או לאי
שור העתק דמות של מדגם לצרכי דרישת דין קדימה בחוץ
לארץ

28

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

136

120

. .15הגשת הודעה לפי תקנה — (3)64
)(1

בעד כל ענין

70

)(2

עם הגשת בקשה להשמיע טענות בפני הרשם לפי תקנה 48

58

.16

בעד רישום של שינוי בפנקס על פי צו בית המשפט

26

.17

בעד העתק של תעודת רישום

26
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35

 .18בעד עיון בפנקס או

דמות של מדגם ,למעט עיון על פי הסייג
15

לסעיף  (1)35לפקודה
 .19בעד אישור העתקים ,לכל מסמך
.20

25

בעד העתקת דמויות של מדגם במכונת העתקה ,לכל דמות

 .21עם הודעת ערעור לפי תקנה  2לתקנות הפטנטים והמדגמים
)סדרי הדין לפני ועדת ערעור( ,התשי״ב—1952
8

 .22עם הגשת תביעה לפי תקנה  2לתקנות הפטנטים והמדגמים
)סדרי הדין לפני ועדת פיצוי ודמי זכיון( ,התשי׳׳ב—* 1952
 .23עם הגשת בקשה להחזרת תקפו של מדגם
כ״ז באלול התש ״ם ) 8בספטמבר (1980
< ־ >
חמ

3
4

884

31

ק ״ ת התשי׳׳ב ,עמי
ק ״ ת התשי״ב ,עמי

#
43
85• .
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