רשומות

קובץ התקנות
ב׳ ברו מוז התשנ״ט
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 6ו ביוני  999ו

עמוד
968
תקנות התעבורה)הגשת צילומים לבית המשפט()תיקון( ,התשנ״ט1999-
968
תקנות כביש אגרה)כביש ארצי לישראל()סכומי דמי הגביה( ,התשנ״ט 999-ו
969
תקנות התעבורה)תיקון מם׳  ,(6התשנ״ט 999-ו
970
תקנות עבודת נשים)חופשת לידה חלקית לעובד שאשתו ילדה( ,התשנ״ט999-ו
צו מרשם האוכלוסין)הסמכת רשות מקומית לבצע תפקידי מרשם אוכלוסין( ,התשנ״ט999-ו 972...
972
צו המועצות המקומיות)מועצות אזוריות()רמת נגב ,תיקון( ,התשנ״ט1999-
973
הודעת הפטנטים)נוהלי הלשכה ,סדרי דין ,מסמכים ואגרות()מם׳  ,(2התשנ״ט 999-ו
975....:
הודעת המדגמים)מס׳  ,(2התשנ״ט1999-
976
הודעת סימני המסחר)מם׳  ,(2התשנ״ט 999-ן
977
הודעת בית הדין לעבודה)אגרות()מס׳  ,(2התשנ״ט 999-ו
978
הודעת בית משפט)אגרות()מם׳  ,(2התשנ׳׳ט 999-ו
980
הודעת בית המשפט לעגיני משפתה)אגרות()מס׳  ,(2התשנ״ט999-ו
ו98
הודעת בתי־הדין הדתיים הדרוזיים)אגרות()מם׳  ,(2התשנ״ט1999-
982
,
הודעת בתי־הדין השרעיים)אגרות()מם־  ,(2התשניט 999-ו

תקנות התעבורה )הגשת עילומימ לבית המשפט()תיקון( ,התשנ״ט1999-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 27א)ב( לפקודת התעבורהי ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה ו

תחילה

בתקנה ו לתקנות התעבורה)הגשת צילומים לבית המשפט( ,התשג״ז997-ו  ,במקום
.1
ההגדרה ״קצין משטרה בכיר״ יבוא :״״קצין משטרה בכיר״  -ראש מחלקה באגף התנועה של
משטרת ישראל״ .״
2

.2

תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

כ׳ בםיון התשנ״ט ) 4ביוני  999ו(
)חמ (5-1150

צחי ה נ ג ב י
שר המשפטים

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמי  ;173התשכ״ו ,עמי .58
ק״ת התשג״ז ,עמי .919

תקנות כביש אגרה )בביש ארעי לישראל()םבומי דמי הגביה(,
התשנ״ט1999-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2ו)בץ (1ו־ 16לחוק כביש אגרה )כביש ארצי לישראל(,
התשנ״ה995-ו' )להלן  -החוק( ,בהסכמת שר האוצר ושר התחבורה ובאישור ועדת הכלכלה
של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
בתקנות אלה -
.1
״בעל הזיכיון״  -כמשמעותו בסעיף  3לחוק ,לרבות מי שמפעיל מטעמו את כביש האגרה:
״החייב בתשלום״  -כמשמעותו בסעיף 6א לחוק ,החייב בדמי גביה;
״חייב חד־פעמי״  -חייב בתשלום שאינו חייב רשום ,אשר מסר לבעל הזיכיון פרטים מזהים
לצורך חיובו בגין נסיעה מסוימת לפני מועד אותה נסיעה או בתוך  2ו שעות לאחריה;
״חייב רגיל״  -חייב בתשלום שאינו חייב רשום ושאינו חייב חד ־פעמי;
״חייב רשום״  -חייב בתשלום אשר לפני מועד משלוח החשבון בעבור נסיעת רכבו בכביש
האגרה ,התקשר בהסכם בכתב עם בעל הזיכיון שעל פיו רשאי בעל הזיכיון לחייבו
באמצעות כרטיס אשראי או הוראת קבע ,או באמצעות פיקדון שהפקיד אצל בעל
הזיכיון ,ובלבד שהסכום בפיקדון מספיק לכיסוי החיוב;
״פרטים מזהים״  -שם פרטי ושם משפחה ,מספר זהות של בעל הרכב ,סוג הרכב ומספרו,
ומען בעל הרכב להמצאת חשבונות;
סכומי דמי
הגביה

.2

)א( דמי הגביה שישלם חייב בתשלום יהיו הסכומים כמפורט להלן:
בשקלים חדשים

)ו( חייב רגיל

4

) (2חייב חד־פעמי

3

) (3חייב רשום

2

סייח התשנ״ה ,עמי  ;490התשנ״ח ,עמי .282

968

קובץ התקנות  ,5983ב׳ בתמוז התשריט16.6.1999 ,

)ב( על סכומי דמי הגביה המפורטים בתקנת משנה )א( ייווסף מס ערך מוסף ,לפי
חוק מס ערך מוסף ,התשל״ו. 1975-
2

)א( סכומי דמי הגביה ישתנו ב־ ו באפריל וב־ ו באוקטובר של כל שנה)להלן  -יום
.3
העדכון( ,לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי.

עדכון דמי
הגביה

)ב( בתקנה זו -
״המדד׳*  -מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:
׳׳המדד החדש״  -המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;
׳׳המדד היסודי״  -המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם.
.4
חייב בתשלום שמסר פרטים מזהים לצורך חיובו כחייב חד־פעמי ,ונתברר כי פרט חייב בתשלום
שמסר פרטים
רגיל.
כחייב
אותו
יראו
מדויק
או
שלם
נכון,
אינו
שמסר
מהפרטים
מזהים שגויים
.5

תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

תחילה

.6
לענין יום העדכון הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה יהיה המדד היסודי ,הוראת שעה
המרד שפורסם בחודש מאי .1996
י׳ בסיון התשנ׳׳ט ) 25במאי (1999
)חמ (3-2914

אני מסכים.
מאיר שטרית
שר האוצר
2

אני מסכים.
שאול י ה ל ו ם
שר התחבורה

אריאל שרון
שר התשתיות הלאומיות

טייח התשל״ו ,עמ׳ .52

תקנות התעבורה )תיקון מם׳  ,(6התשנ״ט1999-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  70לפקודת התעבורה' ,ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת
לפי סעיף )48א( לחוק־יסוד :הממשלה  ,וסעיף )2ב( לחוק העונשין ,התשל״ז , 1977-אני
מתקין תקנות אלה:
2

.1

ג

בתקנה  1לתקנות התעבורה ,התשכ״א) *1961-להלן  -התקנות העיקריות( -

תיקון תקנה ו

)ו( בהגדרה ״זוטובוס״ ,בפסקה ) ,(4במקום ״שמונה״ יבוא ״עשרה״;
) (2בהגדרה ״רכב בטחון״ ,במקום ״אדום או כחול״ יבוא ״אדום ,כחול או בחול־
אדום״.
י דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ׳  73ו; ם׳׳דו התשנ״ח ,עמ׳ .301
סייח התשנ״ב ,עמ׳ .214
ם״ח התשל״ז ,עמי .226
ק״ת התשכ״א ,עמי  ;1425התשנ״ג ,עמי  ;980דתשנ׳יד ,עמ׳ 78וו :התשנ״ה ,עמי  ;1622התשנ״ו ,עמי ;997
התשנ״ט ,עמי  297ועמי .733
2

5

4

קוגץ התקנות  ,5983ב׳ בתמוז התשד׳ט 6.6.1999 ,ו

969

בתקנה )62ב( לתקנות העיקריות -
)ו( בפסקה ) ,(2המילים ״וברכב שאושר בידי רשות הרישוי ברכב בטחון״ -
יימחקו;
) (2פסקה ) (3תסומן) (4ולפניה יבוא:

תיקון תקנה 62

.2

תיקון תקנה 95

.3
אדום״.

בתקנה  95לתקנות העיקריות ,במקום ״אדום או כחול״ יבוא ״אדום ,כחול או בחול־

.4

בתקנה 276א לתקנות העיקריות ,במקום פסקה ) (2יבוא:
״) (2מונית שאינה מסוג זוטובום ,ומונית שמתקיימות בה דרישות המפרט הטכני
לרכב להסעת נכים שאישר מנהל אגף הרכב )בתקנה זו  -מונית המיועדת להסעת
נכים( ,אלא אם כן ניתן לגביהם רשיון לפי תקנה )490אץו( או);(2

״) (3ברכב שאישרה רשות הרישוי כרכב בטחון  -אדום ובאישור ועדה
משותפת לרשות הרישוי ולאגף התנועה במשטרת ישראל  -כחול;״.

תיקון תקנה

276א

) (3מונית מסוג זוטובוס שאינה מיועדת להסעת נכים ,אלא אם כן ניתן לגביה רשיון
לפי תקנה )490אץ ;(2הוראה זו לא תחול על מי שביום כ׳ באב התשנ״ג) 20ביולי (1993
היתה רשומה על שמו מונית מסוג זוטובום.״
תיקון 330א

.5

בתקנה 330א)א( לתקנות העיקריות ,בטבלה ,לצד ״1994״ ,במקום פסקה )ו( יבוא:
״) (1כל מונית למעט מונית מסוג זוטובוס שמתקיימות בה דרישות המפרט הטכני
לרכב להסעת נכים שקבע מנהל אגף הרכב.״

תיקון תקנה 490

.6

בתקנה  490לתקנות העיקריות ,במקום תקנת משנה )ג( יבוא:
״)ג( לא יינתן רשיון לנסיעה מיוחדת לגבי מונית מסוג זוטובום שאינה מיועדת
להסעת נכים.״

י״ב באייר התשנ״ט ) 28באפריל (1999
)ד!מ (3-83

שאול י ה ל ו ם
שר התחבורה

תקנות עבודת נשים )חופשת לידה חלקית לעובד שאשתו ילדה(,
התשנ״ט1999-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )6ח( ו־ 20לחוק עבודת נשים ,התשי״ד) 1954-להלן -
החוק( ,אני מתקין תקנות אלה:
י

הודעת עובד

)א( עובד שאשתו ילדה ,המבקש לממש את זכותו לחופשת לידה חלקית מכוח
.1
סעיף )6ח( לחוק ,ימסור למעבידו הצהרה חתומה בידו ובידי אשתו ,לפי הטופס
שבתוספת.
סייח התשי״ד ,עמי 54ו; התשנ״ז ,עמי 9ו.2

970

קובץ התקנות  ,5983ב׳ בתמוז התשנ״ט16.6.1999 ,

)ב( הודעה באמור בתקנת משנה )א( תימסר  30ימי עבודה לפחות לפגי היום שבו
חפץ העובד להתחיל את חופשתו באמור.
)ג( נבצר מן העובד ,בנסיבות העני[ /למסור הודעה במועד האמור בתקנת
משנה)ב( ,מסיבות שלא היה יבול לצפותן מראש ,ימסור את ההודעה במועד המוקדם ביותר
האנושרי.

תוםטת
)תקנה ו(
הצהרה
לענין חופשת לידה חלקית לעובד שאשתו ילדה לפי סעיף )6ח( לחוק -
)ו( אניהח״מ
שם פרנ1י ושם משפחה

מס׳ זהות

מען

מודיע בזה כי אשתי ,שפרטיה מפורטים למטה ,ילדה ביום
וכי בדעתי לצאת לחופשת לידה חלקית ביתרת חופשת הלידה שהיא זכאית לה,
)כולל(.
עד יום
מיום
תאריך

)(2

חתימת העובד

הצהרת אשת העובד:
אני הח״מ
שם פרטי ושם משפחה
מען

)א(
)ב(
)ג(
)ד(
)ה(
)ו(

מם׳ זהות

מצהירה בזה כדלקמן:

אני אשתו של העובד שפרטיו מפורטים לעיל;
;
ילדתי ביום
;
חופשת הלידה שלי החלה ביום
ימים:
בתום שישה שבועות מיום הלידה תיוותר לי תופשת לידה בת
אני מצהירה כי לא איעדר מן העבודה ,מכוח זכאותי לחופשת לידה ,בימים באמור
בסעיף) (1לעיל ,שבהם ייעדר העובד מן העבודה ,מכוח זכאותו לפי סעיף )6ח( לחוק:
נמסר העתק הודעה זו למעביד שלי ,שאלה הם פרטיו:

ביום

שם פרטי ומשפחה של המעביד
מען
תאריך

ט׳׳ו בםיון התשנ״ט ) 30במאי (1999
)חמ (3-2940

קובץ התקנות  ,5983ב׳ בתמוז התשנ״ט16.6.1999 ,

שם העסק או מקום העבודה
מסי טלפון
חתימת אשת העובד

א ל י ה ו ישי
שר העבודה והרווחה
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צו מרשם האוכלוסין)הסמכת רשות מקומית לבצע תפקידי מרשם אוכלוסין(,
התשנ״ט1999-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  38לחוק מרשם האוכלוסין ,התשב״ה '1965-אני מצווה
לאמור:
/

המועצה המקומית מודיעין מוסמכת לבצע תפקידי מרשם אוכלוסין כמפורט להלן:
)ו( להנפיק כדין תעודות אלה:
)א( ספח לתעודת זהות:
)ב( תעודת לידה:
)ג( תעודת פטירה;
)ד( תעודת חיים:
)ה( תמצית רישום;
)ו( תמצית פרטים על נוסע;
) (2לרשום במרשם האוכלוסין פרטים אלה:
)א( שינוי מען:
)ב( שם פרטי ליילוד.
) (3לקבל בקשות בנושאים אחרים שבטיפול מינהל האוכלוסין ולהעבירן לשם
טיפול ללשכת מינהל האוכלוסין הקרובה.

תפקידים שיבצעו
רשויות מקומיות

.1

הסמכת מבצע
התפקיד

) .2א( ראש המועצה המקומית מודיעין רשאי באישור מנהל מינהל האוכלוסין
במשרד הפנים להסמיך ,בכתב ,עובד הרשות המקומית מודיעין לבצע תפקידים כאמור
בסעיף ו.
)ב( עובד הרשות המקומית מודיעין אשר הוסמך כאמור ,יהיה כפוף לנוהלי
העבודה הנהוגים במינהל האוכלוסין במשרד הפנים בשינוים מזמן לזמן בהודעת מינהל
האוכלוסין 1 .׳

תחילה

.3

תחילתו של צו זה ביום י״ז בסיון התשנ״ט )ו ביוני 999ו(.

ג׳ בםיון התשנ״ט ) 18במאי (1999
)תמ (3-482

אליהו סויסה
שר הפנים

סייח התשכ״ה ,עמי .270

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות()רמה נגב ,תיקון(,
התשנ״ט 999-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים ו ו־ 2לפקודת המועצות המקומיות' ,אני מצווה לאמור:
תיקון פרט )מו(
בתוספת
הראשונה

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,התשי״ח958-ו ,
.1
בפרט )מו( -
2

י דיני מדינת ישראל ,נוסח תדש  ,9עמ׳ .256
ק״ת התשי״ח ,עמי  ;1256התש״ם ,עמי  ;1770התשמ״ז ,עמי  ;436התש״ן ,עמי .1266
2
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קובץ התקנות  ,5983ב׳ בתמוז התשנ״ט16.6.1999 ,

)ו( בהגדרה ״מפה״ ,אחרי ״ביום ב״ד בתמוז התש״ן) 17ביולי (1990״ יבוא ״ובתשריט
הערוך בקנה מידה  1:100,000והחתום ביד שר הפנים ביום א׳ בסיון התשנ״ט) 16במאי
(1999״.
) (2מתחת לשם הישוב ״טללים״ בטור א׳ והשטח המתואר לצדו בטור ב׳ יבוא:
חלק גוש 39007״.

״כמהין

א׳ מזיון התשנ״ט ) 16במאי (1999
)חמ .6י-1ג(

א ל י ה ו סויסה
שר הפנים

הודעת הפטנטים )נוהלי הלשכה ,סדרי דין ,מסמכים ואגרות()מס׳ ,(2
התשנ״ט 999-ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה 6א)ג( לתקנות הפטנטים)נוהלי הלשכה ,סדרי דין ,מסמכים
ואגרות( ,התשב״ח) 1968-להלן  -התקנות( ,אני מודיעה לאמור:
י

עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהא נוסח התוספת השניה לתקנות החל ביום
.1
י״ז בתמוז התשנ״ט ) 1ביולי  (1999בך:

הגדלת סכומים

״תוספת שניה
)תקנה (6
.1
.2

.3
.4

.5

1

815

עם הגשת בקשה לפטנט לפי סעיף )11א( לחוק
)א( עם הגשת בקשה לתיקון הפנקס לפי סעיפים )73א(,
 170ו־ 171לחוק או תקנות 46ו)א(ו־)149א(

183

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

 83ו

)ג( עם הגשת בקשה לרישום זכות לגבי פטנט או זכות לבקשה
לפטנט לפי סעיף  169לחוק ,לשינוי רישום כזה או לביטולו
)ד( עם הגשת בקשה לתיקון טעות סופר בפירוט לפי סעיף  69לחוק
עם הגשת בקשה לבחינה על אתר של בקשת פטנט,
לפי תקנה )35א(
עם הגשת בקשה לפי סעיפים 48ד)ג( ו־ 164לחוק
או בקשה לפי תקנות )5א( או )87ג( להארכת כל מועד,
בעד כל חודש או חלק ממנו

49

)א( עם הגשת בקשה בקשר להליך על ריב ,לפי כל אחד
מהסעיפים )73 ,67 ,61 ,30 ,25ג( 7 ,ו ו)124 ,ב( 170 ,133 ,ו־  71ו
לחוק וכן תקנות  100,81ו־195

547

183
183
547

ק״ת התשכ״ה ,עמי  ;1104התשמ״ב ,עמי  ;979התשנ״ט ,עמ׳ .250
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)ב( עם הגשת בקשה להשמיע טענות בפני הרשם לפי סעיף  159או
השגה לפי סעיף  161לחוק או לפי תקנה  42או )46א(
)ג( עם הגשת בקשה לתיקון פירוט לפי םעיפימ  29או  65לחוק
)ד( עם הגשת בקשה להחזרת תוקפו של פטנט לאחר פקיעתו
547
לפי סעיף  59לחוק
 .6אגרת חידוש לפי סעיף  56לחוק:
)א( עם הגשת בקשת חידוש לפני תום שלושה חודשים
 20ו
מיום מתן הפטנט ,עד תום שש שנים מתאריך הבקשה לפטנט
)ב( עם הגשת בקשת חידוש לנ?ני תום השנה השישית מתאריך
243
הבקשה לפטנט ,לתקופה נוספת של ארבע שנים
)ג( עם הגשת בקשת חידוש לפני תום השנה העשירית
1,459
מתאריך הבקשה לפטנט לתקופה נוספת של ארבע שנים
)ד( עם הגשת בקשת חידוש לפני תום השנה הארבע עשרה
3,041
מתאריך הבקשה לפטנט ,לתקופה נוספת של ארבע שנים
)ה( עם הגשת בקשת חידוש לפני תום השנה השמונה עשרה
3,648
מתאריך הבקשה לפטנט ,לתקופה נוספת של שנתיים
)ו( אגרת חידוש כוללת לתשלום לפני תום שלושה חודשים
7,906
מיום מתן הפטנט ,כדי שיהיה בתוקף לכל תקופתו
815
 .7אגרה לאומית לפי סעיף 48ד)א( לחוק
426
 .8אגרת מסירה לפי סעיף 48ב)א( לחוק
 .9עם הגשת בקשה לדיון מחדש לפי סעיף 21א לחוק
183
או לבטל ביטול לפי סעיף 21ב לחוק
 .10עם הגשת בקשה להשהות את פרסום קיבול הבקשה,
35
לבל חודש או חלק ממנו
) .11א( עם הגשת בקשה להיבחן בעל פה או בכתב לשם רישום
כעורך פטנטים לפי סעיף  143לחוק ,וכן עם הגשת הבקשה
134
להירשם כעורך פטנטים לפי סעיף  142לחוק
134
)ב( אגרה שנתית לעורך פטנטים לפי סעיף  145לחוק
 .12בעד אישור או העתק כל מסמך ,תעודה או נסח מתוך הפנקס לפי
35
סעיף )168ב( לחוק
) .13א( בעד צילום פירוט ,שרטוט או בל מסמך ,לפי סעיף )168ב(
2.40
לחוק ,לכל עמוד
)ב( בעד צילום של מיקרופילם במכונת העתקה ,לפי סעיף )168ב(
4.90
לחוק ,לכל עמוד
)ג( נדרש הצילום בתוך שבוע -
24
) (1לכל עמוד מחמשת העמודים הראשונים
4.90
) (2לכל עמוד נוסף
547
547
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דמי הפרסום שהודעה
עליהם מתפרסמת
מזמן לזמן ברשומות״

 .14אגרת פרסום

ט׳ בםיון התשנ״ט ) 30במאי (1999
נ י ל י ארד
המנהלת הכללית של משרד המשפטים

)חמ  -884ג(

הודעת המדגמים )מס׳  ,(2התשנ״ט 999-ו
ו

בתוקף סמכותי לפי תקנה 3א)ג( לתקנות המדגמים' )להלן  -התקנות( ,אני מודיע
לאמור:
עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות מיום י״ז
.1
בתמוז התשנ״ט ) 1ביולי  ,(1999כך:

שינוי אגרות

״תוספת ראשונה
)תקנה (3
)א( עם הגשת בקשה לרישום מדגם המיועד לחפץ אחד בסוג
אחד לפי סעיף  30לפקודה
)ב( עם הגשת בקשה לרישום מדגם המיועד למערכת חפצים,
בסוג אחד לפי תקנה 5
עם הגשת בקשה להארכת מועד להשלמת בקשה לרישום מדגם,
או להארכת מועד לתשלום האגרה בעד הארכת תקופת ההגנה
לנ!י תקנות  (2)31ו ־ - (2)33לכל חודש או חלק ממנו
עם הגשת בקשה לתיקון טעות סופר ,לתיקון הפנקס ,לתיקון טופס
הבקשה ,לרישום שם בעל חדש ,לשינוי שם בעל ,לשינוי מען
ולשינוי מען למסירת הודעות ולביטול רישומו של מדגם לפי
סעיפים  43ו־ 44לפקודה ותקנות  41עד 46
)א( עם הגשת בקשה לביטול רישומו של מדגם לפי סעיפים
 36ו־)42ב( לפקודה
)ב( עם הגשת בקשה להחזרת תוקפו של מדגם לפי תקנה )42ג(
בעד הארכת תקופת ההגנה -
)א( על פי סעיף  (2)33לפקודה
)ב( על פי סעיף  (3)33לפקודה
בעד אישור כל מסמך ,תעודה ,תעודה לצורכי בירור משפטי או נסח
מתוך הפנקס ,לפי סעיפים  32ו־ 40לפקודה ותקנה 55

 42ו
300

52

45
583
583
324
647
38

י תוקי א״י ,ברך גי ,עמ׳  ;1957ק״ת התשנ״ט ,עמי .225
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ד .בעד צילום דמויות של מדגם או כל מסמך אחר ,לפי סעיף (2)35
2.50
לפקודה ,לכל עמוד
82ו
) .8א( עם הגשת הודעה להשמיע טענות לפי תקנה  ,64בעד כל ענין
116
)ב( עם הגשת בקשה להשמיע טענות בפני הרשם לפי תקנה 48
 .9עם הגשת בקשה להאריך מועד לפי תקנה  ,54לכל חודש או
52
חלק ממנו
אגרת פרסום
.10
דמי הפרסום שהודעה
עליהם מתפרסמת
מזמן לזמן ברשומות״
כ״ב בםיון התשנ״ט ) 6ביוני (1999
משה ג ו ל ד ב ר ג
רשם הפטנטים ,המדגמים וסימני המסחר

)חמ75ג-ג(

הודעת סימני המסחר )מס׳  ,(2התשנ״ט1999-
בתוקף סמכותי לפי תקנה 3א)ג( לתקנות סימני המסחר) 1940 ,להלן  -התקנות( ,אני
מודיע לאמור:
י

שינוי אגרות

עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהא נוסח התוספת הראשונה לתקנות ,החל
ו.
ביום י״ז בתמוז התשנ״ט )ו ביולי  ,(1999כך:

״תוספת ראשונה
)תקנה (3
בשקלים חדשים

ו.
.2

.3

.4

עם הגשת בקשה לרישום סימן מסחר בסוג טובין אחד לפי
סעיף  7לפקודה
)א( עם הגשת הודעת התנגדות ,בקשה לתיקון פנקס או
בקשה לביטול רישום סימן מסחר לפי סעיפים )24א(,
 38או  41לפקודה
)ב( עם הגשת בקשה להשמיע טענות לפי סעיף ,0)24
)41ב( לפקודה ותקנה 73
)א( עם הגשת בקשה לחידוש רישום סימן מסחר לפי
סעיף  32לפקודה ,אגרת חידוש
)ב( אגרת פיגור לפי תקנה (2)52
)ג( אגרת ההחזרה לתוקף לפי תקנה (1)53
עם הגשת בקשה לשינוי ברישום ,העברת בעלות ,רישום רשות או
ביטולה לפי סעיפים )36 ,20א()49 ,37 ,א( 51 ,או  52לפקודה וכן עם
הגשת בקשה לתיקון הפנקס שלגביו לא נקבעה אגרה אחרת

816

583
260
2,071
52
803
91

עייר  ,1940תום׳  ,2עמי  ;192ק־ת התשנ״ט ,עבר .225
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466
38

.5
.6
.7
.8
.9
0ו.
וו.

בער חיפוש לגבי סימן אחד בסוג אחד לפי תקנה 78
בעד אישור בל רישום)תעודה או נסח( לפי סעיף )6ב( לפקודה
עם הגשת בקשה להאריך מועד לפי תקנה 82
52
לכל חודש או לחלק ממנו
עם פתיחת הליך לקביעת הזכויות של מבקשי סימנים זהים או
454
דוב;ים ,לפי סעיף  29לפקודה
2.50
בעד צילום כל מסמך ,לכל עמוד
466
עם הגשת בקשה לבחינה על אתר לפי תקנה )22ג(
דמי הפרסום
אגרת פרסום
שהודעה עליהם
מתפרסמת מזמן לזמן״

^ ״ ב בסיוין התשנ״ט ) 6ביוני 999ו(
משה ג ו ל ד ב ר ג

* ! ח מ (3-1129

רשם הפטנטים ,המדגמים וסימני המסחר

הודעת בית הדין לעבודה )אגרות()מם׳  ,(2התשנ״ט999-ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה 18א)ד( לתקנות בית הדין לעבודה )אגרות( ,התשכ״ט1969-
)להלן  -התקנות( ,אני מודיע לאמור:

י

 .1עקב עליית המדד שפורסם בחודש מאי  1999לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר
 ,1998יהייה נוסח התוספת הראשונה לתקנות ,החל ביום י״ז בתמוז התשנ״ט) 1ביולי ,(1999
כדלקמן:

שינוי האגרות

״תוספת ראשוגה
)תקנה (2
האגרה בשקלים חדשים

.1
(
.2
.3
.4

%ו מהסכום הנתבע כערכו
הגשת תביעה לסכום כסף קצוב
בעת הגשת ההליך
ולא פחות מ־51.50
הגשת הליך ששווי הסעד המבוקש בו אינו ניתן לביטוי
51.50
בכסף והליך שאינו הליך ביניים ולא נקבעה לו אגרה
הגשת בקשה לבית הדין הארצי ,לרבות בקשה
51.50
להארכת מועד ובקשה לעיכוב ביצוע פסק דין
מחצית האגרה שהיתה משתלמת
הגשת ערעור על פסק דין של בית דין אזורי
אילו היה הערעור תובענה,
ולא פחות מ־.50ו5
ק״ת התשכ״ט ,עמי  ;2114התשמ״ד ,עמי  ;1934התשנ״ט ,עמי .229
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האגרה בשקלים חדשים

.5
.6
.7
י״ח

הגשת ערעור על החלטה או על צו בהליך ביניים
בעד העתק מכל מסמך הנמצא בתיק בית הדין
בעד אישור העתק כמתאים למקור
בםיון התשנ״ט ) 2ביוני (1999

51.50
 1.25לכל עמוד או חלק ממנו
 1.25לכל עמוד או חלק ממנו״.
ד ן ארבל,שופט
נשיא בית משפט מחוזי
מנהל בתי המשפט

)חמ (3-813

הודעת בית משפט )אגרות()מם׳  ,(2התשנ״ט999-ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה )12ד( לתקנות בית משפט)אגרות( ,התשמ״ח) 1987-להלן -
)
התקנות( ,אני מודיע לאמור:
י

שינוי האגרות

עקב עליית המדד שפורסם בחודש מאי  ,1999לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר
.1
 ,1998יהיה נוסח התוספות הראשונה והשניה לתקנות ,החל ביום י״ז בתמוז התשנ״ט
) 1ביולי  ,(1999כדלקמן:

״תוספת ראשונה
)תקנה 2א(
.1
.2

.3

1
.4

2,197

הגשת ערעור בבית המשפט העליון
)א( הגשת בקשה או עתירה בבית המשפט העליון לרבות הגשת ערעור
736
על החלטת הרשם)למעט עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק(
369
)ב( הגשת עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק
369
)ג( הגשת בקשת ערעור או ערעור על החלטה בעתירת אסיר או עציר
הגשת תביעה בבית המשפט המחוזי:
)א( תביעה לסכום כסף קצוב ,למעט תביעה באמור בפרט
 2.5%מהםכוב^
משנה)אא(
הנתבע כערכו בעת
הגשת התובענה
31,498
)אא( תביעה לפיצויים בשל נזקי גוף
177
)אב( תביעה למזונות
2,197
)ב( בבל תביעה אחרת ,למעט הליך שפרט  8חל עליו
919
)א( הגשת ערעור בבית משפט מחוזי על פסק דין של בית משפט שלום
)ב( הגשת בקשת רשות ערעור על פסק דין של בית משפט לתביעות
369
קטנות
ק״ת התשמ״ח ,עמי  ;(316)221התשנ״ח ,עמי ) 402התשנ״ט ,עמי  (236ועמי  ;1294התשנ״ט ,עמי .229
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.6
.7

.9
.10
.11

.12
.13

4ו.
.15

1י•
.17
.18
9ו.

הגשת ערעור או ערר בבית משפט מחוזי שאינו ערעור על פסק דין
של בית משפט שלום
הגשת בקשה הקשורה בערעור בבית משפט מחוזי
הגשת הליך בבית משפט שלום:
 2.5%מהסכום הנתבע
)א( תביעה לסכום כסף קצוב
כערכו בעת הגשת
התובענ״ה ,ולא פחות
מ־82ו שקלים חדשים
5,039
)אא( תביעה לפיצויים בשל נזקי גוף
 ,101ו
)ב( בכל תביעה אחרת ,למעט הליך שפרט  8חל עליו
369
)ג( הגשת ערעור או ערר בבית משפט שלום
הגשת הליך ששווי הסעד המבוקש בו אינו ניתן לביטוי בכסף ובאין
הוראה מיוחדת לגביו בתוספת:
)א( בבית משפט מחוזי
736
)ב( בבית משפט שלום
369
)ג( בבית דין לשכירות
182
עתירת אסיר או עציר
56
ערעור
רשות
קבלת
לאחר
ביניים
ערעור על החלטת
פטור מאגרה
יש להשלים לסכום
ערעור על פסק דין לאחר קבלת רשות ערעור
האגרה המשתלמת
עבור הגשת ערעור
כבערעור לבית המשפט
דיון נוסף בבית המשפט העליון
הגשת בקשה שאינה פטורה מאגרה על פי התקנות:
)א( בבית משפט שלום או בבית דין לשכירות
182
)ב( בבית משפט מחוזי
369
עשיית צוואה
115
בוסל
37
עשיית תצהיר בפני שופט או רשם ,או מזכיר ראשי של בית משפט
 3.98לכל עמוד
העתק מכל מסמך שבתיק בית משפט
 3.98לכל עמוד
אישור העתק כמתאים למקור
עיון בתיק המצוי בארכיון בית המשפט שעברה שנה לפחות מיום
21
שניתן פסק הדין ,לתקופה קצובה של שבועיים רצופים
552
369

תוספת שניה
)תקנה 12א(
בשקלים חדשים

.1
.2

הליך לפי פרטים )7,5,4,1ג( 11,10,ו־ 2ו לתוספת הראשונה
הליך לפי פרטים  8,6,2ו־ 13לתוספת הראשונה
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בשקלים חדשים

 .3הליך לפי פרטים  3ו־)7א( ו־)ב( לתוספת הראשונה
 .4תביעה בבית משפט לתביעות קטנות
 .5הליך לפי פסקאות)7ו(9),ו( (22),(21 ),ו־) (24שבתקנה 20
 .6הליך לפי פרטים  17,16,15,14,9ו־ 18לתוספת הראשונה
י ׳ח בסיון התשנ״ט ) 2ביוני (1999
,

103
22
76
פטור״

;

ד ן ארבל,שופט
י

)חמ (3-87

נשיא בית משפט מחוזי
מנהל בתי המשפט

הודעת בית המשפט לעניני משפחה )אגרות()מם׳  ,(2התשנ״ט 999-ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה )4ד( לתקנות בית המשפט לעניני משפחה)אגרות( ,התשנ״ו
) '1995להלן  -התקנות( ,אני מודיע לאמור:
שינוי האגרות

עקב עליית המדד שפורסם בחודש מאי  ,1999לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר
.1
 ,1998יהיה נוסח התוספות הראשונה והשניה לתקנות ,החל ביום י״ז בתמוז התשנ״ט) 1ביולי
 ,(1999כדלקמן:

״תוספת ראשונה
)תקנות )2א( ו־)«4
בשקלים חדשים

ו.

 %ו מהסכום
הנתבע כערכו
ולא פחות מ־358

תביעה לסכום בסף קצוב

 .2כל תביעה בעניני רכוש שאינה לסכום כסף קצוב ,לרבות תביעה
לאיזון משאבים ,לפירוק שיתוף ,לפסק דין הצהרתי בעניני רכוש
ולמתן חשבונות ,יהיו מספר הסעדים ומספט פריטי הרכוש אשר יהיו
 .3בוטל
 .4התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה
4א .בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה
4ב .בקשה למינוי מנהל עזבון
 .5תביעה בענין מזונות או מדור ,לרבות הגדלה ,הפחתה או ביטול,
הודעה לצד שלישי ,שיפוי ,תביעה למזונות או מדור מן העזבון
או מן היורשים וכן אכיפת פסק חוץ בענינים אלה
 .6כל תביעה אחרת לרבות אישור הסכם כאשר אין תביעה תלויה
ועומדת בענין או ערעור בבית המשפט לעניני משפחה
 .7בקשת בכתב
 .8עשיית צוואה בפני שופט

2,142
718
736
736

177
358
177
380

י ק״ת התשנ״ו ,עמ׳  ;8התשנ״ח ,עמי  :1293התשנ״ט ,עמי .233

980
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בשקלים חדשים

 .9הוכחת צוואה לפי סעיף )68ב( לחוק הירושה
 .10עיון בתיק המצוי בארכיון בית משפט ,כשעברה שנה מיום שניתן
פסק הדין ,לתקופה קצובה של שבועיים רצופים
 1ו .העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט
 .12ערעור על החלטת רשם ,ראש הוצאה לפועל או רשם לעניני ירושה
במשמעותו בחוק הירושה

380
21
 3.8לכל עמוד
380

תוספת שניה
)תקנות )2א( ו־)4א«

בשקלים חדשים

אגרת נורוטוקול בתובענות המפורטות בתוספת הראשונה למעט הליכים
( לפי פרט  8לתוספת הראשונה
י״ח בםיון התשנ״ט ) 2ביוני (1999
)חמ (3-;659

"54

דן ארבל,שופט
נשיא בית משפט מחוזי
מנהל בתי המשפט

הודעת בתי־הדין הדתיים הדרוזיים )אגרות()מם׳  ,(2התשנ״ט999-ד
בתוקף סמכותי לפי תקנה 2א)ג( לתקנות בתי־הדין הדתיים הדרוזיים )אגרות(,
התשל׳ג) 1973-להלן  -התקנות( ,אני מודיע לאמור:
י

עקב העליה במדד המחירים לצרכן ,נוסח התוספת לתקנות הוא ,החל ב י ו ם י״ז בסיון
.1
התשנ״ט ) 1ביולי  ,(1999כדלקמן:
2

שינוי סכומים

״תוספת
)תקנה (2
האגרה בשקלים חדשים

.1
.2
.3
.4
.5
.6

בעד תובענה בעניני נישואין ,גירושין ,שלום בית ,מזונות,
אפוטרופסות ,החזקת ילדים ,אימוץ ,ירושות ,עזבונות וצוואות
ב׳גד חידוש דיון בתובענה האמורה בסעיף  ,1שהדיון בה הופסק
ב׳גד ערעור ,ערעור שכנגד והתנגדות לפםק־דין שניתן במעמד
צ ־ אחד
בעד הליך ביניים וםעדי עזר ,שלא נתבקשו בעת הגשת
התובענה העיקרית
ב׳גד רישום נישואין ,למעט שכר טרחת מסדר הנישואין
בעד אישור מסמכים ,לכל עמוד

174
 22ו
140
87
174
3

י ק״ת התשל״ג ,עמ׳ .1280
ק״ת התשנ״ט ,עמי .203
2
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981

האגרה בשקלים חדשים

 .7בעד בל ענין ,פעולה או הליך ,שלא נקבעה לו אגרה על פי
תוספת זו
.8

 22ו

בעד מסירה אישית של מסמכים למען נקוב

י״ט בסיון התשנ״ט ) 3ביוני (1999
<חמ (3-1691

35״
אל יהו ם ו יס ה
השר לעניני דתות

הודעת בתי־הדין השרעיים )אגרות()מם׳  ,(2התשנ״ט1999-
בתוקף סמכותי לפי תקנה 2א)ג( לתקנות בתי־הדין השרעיים)אגרות( ,התשכ״ח968-ו
)להלן  -התקנות( ,אני מודיע לאמור:
שינוי סכומים

י

עקב העליה במדד המחירים לצרכן ,נוסח התוספת לתקנות הוא ,החל ביום י״ז בםיון
.1
התשנ״ט )ו ביולי  ,(1999כדלקמן:
2

״תוספת
)תקנה (2
האגרה בשקלים חדשים

ו.

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

בעד תובענה בעניני נישואין ,גירושין ,שלום בית ,מזונות,
אפוטרופסות ,החזקת ילדים ,אימוץ ,ירושות ,עזבונות ,צוואות
והקדשות
בעד חידוש דיון בתובענה האמורה בסעיף  ,1שהדיון בה הופסק
בעד ערעור ,ערעור שכנגד והתנגדות לפסק־דין שניתן
במעמד צד אחד
בעד הליך ביניים וסעדי עזר ,שלא נתבקשו בעת הגשת
התובענה העיקרית
בעד רשיון שנתי של טוען שרעי
בעד רישום נישואין ,למעט שכר טרחת מסדר הנישואין
בעד אישור מסמכים ,לכל עמוד
בעד כל ענין ,פעולה או הליך ,שלא נקבעה לו אגרה על פי
תוספת זו
בעד מסירה אישית של מסמכים למען נקוב

174
122
140
87
350
174
3
122
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י״ט בםיון התשנ״ט ) 3ביוני (1999
אליהו סויסה
השר לעניני דתות

)חמ (3-1690

ק״ת התשכ״ח ,עמ׳ .1955
ק״ת התשנ״ט ,עמי .203
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