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הודעת המדגמים, התשפ"א-2020
  בתוקף סמכותי לפי תקנה 3א)ג( לתקנות המדגמים1 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

התשפ"א בטבת  י"ז  מיום  לתקנות  הראשונה  התוספת  נוסח  יהיה  המדד  שינוי  עקב   .1 
)1 בינואר 2021(, כלהלן:

"תוספת ראשונה
)תקנה 3(

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

"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

399

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

598

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

779

שינוי סכומים

1 חוקי א"י, כרך ג', עמ' 1957; ק"ת התשע"א, עמ' 1091; התש"ף, עמ' 219.

21/12/2012:55



977 קובץ התקנות 9003, ו' בטבת התשפ"א, 21.12.2020 

בשקלים חדשים

5. בעד הארכת תקופת ההגנה -

435)א( לפי סעיף 33)2( לפקודה

863)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

0.5

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

242

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

154

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

69

20".10. בעד העתק סרוק של תיק רישום

כ"ג בכסלו התשפ"א )9 בדצמבר 2020(
ן ו ל א ר  י פ ו א )חמ 3-375-ת2(  

                                                                                   רשם הפטנטים והמדגמים

הודעת השותפויות )רישום ואגרות(, התשפ"א-2020
 - )להלן  ואגרות(1  )רישום  השותפויות  לתקנות  3א)ג(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 

התקנות(, אני מודיעה לאמור:

התשפ"א בטבת  י"ז  מיום  לתקנות,  הראשונה  התוספת  נוסח  המדד,  שינוי  עקב   .1 
)1 בינואר 2021(, הוא כלהלן:

"תוספת ראשונה
)תקנה 3(

בשקלים חדשים

1. בעד רישום  - 

877שותפות כללית

2,570שותפות מוגבלת   

2. )נמחק(

לפי תעריף שנקבע3. בעד פרסום ברשומות

410.  בעד עיון בנסח שותפות, באינטרנט, לכל שותפות

533. בעד עיון בתיק שותפות סרוק, באינטרנט, לכל שותפות

שינוי סכומים

חוקי א"י, כרך ג', עמ' 1950; ק"ת התשע"א, עמ' 474; התש"ף, עמ' 290.  1
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5א. בעד -

בדואר
בלשכת רשם
השותפויות 

6469קבלת תקליטור )CD( צרוב של תיק שותפות סרוק  

או  מקורית  התאגדות  תעודת  של  העתק  קבלת 
תעודת שינוי שם או תעודה כאמור משוחזרת

10

5ב. )נמחק(

5ג. )נמחק(

5ד. קבלת העתק מסמך מסוים מתיק השותפות הסרוק, 
לכל מסמך

25

כל  בעד  שתשולם  רשומה,  לשותפות  שנתית  6.  אגרה 
שבה  לשנה  ועד  נרשמה  שבה  מהשנה  חוץ  שנה, 
ובלבד  השותפות,  פירוק  על  הודעה  לרשם  תימסר 

ששולמה עד סוף חודש מרס של אותה שנה 

1,101

אם שולמה האגרה לאחר סוף חודש מרס ולפני סוף 
אותה שנה

1,463

לפי השיעור שבתוקף אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה
בעת התשלום".

כ"ט בכסלו התשפ"א )15 בדצמבר 2020(
י ב ק ע י ל  ג י ס )חמ 3-905-ת2(  

ממלאת מקום המנהלת הכללית    
של משרד המשפטים   

הודעת חוקרים פרטיים ושירותי שמירה )אגרות רישיון( )מס' 2(, 
התשפ"א-2020 

)אגרות  שמירה  ושירותי  פרטיים  חוקרים  לתקנות  2)ג2(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
רישיון( )מס' 2(, התשל"ג-11973 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

עקב שינוי המדד, נוסח תקנה 2)א( לתקנות, מיום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021(,   .1
הוא כלהלן:

"2 )א( בעד מתן רישיון תשולם אגרה חד–פעמית כמפורט להלן:

האגרה בשקלים חדשים

11,048. רישיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק

2. רישיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 
לחוק

2,625

של  לסניף  או  לחוק   13 סעיף  לפי  לתאגיד  3. רישיון 
תאגיד כאמור 

2,625

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

2,625

שינוי סכומים

ק"ת התשל"ג, עמ' 1540; התשע"א, עמ' 1093; התש"ף, עמ' 302.  1
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האגרה בשקלים חדשים

שמירה  שירותי  בארגון  או  כשומר  לעסוק  5. רישיון 
כשכיר

."129

כ"ט בכסלו התשפ"א )15 בדצמבר 2020(
י ב ק ע י ל  ג י ס )חמ 3-1172-ת2(  

ממלאת מקום המנהלת הכללית  
של משרד המשפטים   

הודעת החברות )אגרות(, התשפ"א-2020
 - )להלן  התשס"א-12001  )אגרות(,  החברות  לתקנות  6)ג(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 

התקנות(, אני מודיעה לאמור:

עקב שינוי המדד, נוסח התוספת לתקנות, מיום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021(,   .1
יהיה כלהלן:

"תוספת

בשקלים חדשיםבעד -

2,645רישום חברה, למעט חברה לתועלת הציבור1.

מקוונת  בקשה  הגשת  של  בדרך  כאמור  חברה  רישום 
רישום  פרטי  )דיווח,  החברות  לתקנות  16ב  תקנה  לפי 

וטפסים(, התש"ס-21999

2,167

756הגשת בקשה לרישום חברה לתועלת הציבור

עיון -2.

33בתיק החברה סרוק, באינטרנט, לכל חברה

10בנסח חברה, באינטרנט, לכל חברה
בלשכת הרשםבדואר

קבלת תקליטור )CD( צרוב של תיק חברה סרוק, למעט 3.
חברה לתועלת הציבור

6469

לתועלת  חברה  תיק  של  צרוב   )CD( תקליטור  קבלת 
הציבור סרוק

4247

שינוי  תעודת  או  התאגדות  תעודת  של  העתק  קבלת 
שם או תעודה כאמור משוחזרת

10

הסרוק, 3א. החברה  מתיק  מסוים  מסמך  של  העתק  קבלת 
לכל מסמך 

25

)נמחק(4.

)נמחק(5.

)נמחק(6.

)נמחק(7.

שינוי סכומים

1   ק"ת התשס"א, עמ' 230; התש"ע, עמ' 1002; התשע"ח, עמ' 325; התש"ף, עמ' 329.

2 ק"ת התש"ס, עמ' 166.
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הגשת הצעת מיזוג, לכל חברה מתמזגת, למעט חברה 8.
לתועלת הציבור

2,645

הגשת הצעת מיזוג בידי חברה לתועלת הציבור, לכל 8א.
חברה מתמזגת

756

1,505אגרה שנתית9.

1,133".אגרה שנתית מופחתת10.

כ"ט בכסלו התשפ"א )15 בדצמבר 2020(
י ב ק ע י ל  ג י ס )חמ 3-1088-ת2(  

ממלאת מקום המנהלת הכללית  
של משרד המשפטים   

הודעת המפלגות )אגרות(, התשפ"א-2020
 - )להלן  התשנ"ג-11993  )אגרות(,  המפלגות  לתקנות  2)ה(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 

התקנות(, אני מודיעה לאמור:

עקב שינוי המדד, נוסח התוספת לתקנות, מיום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021(,   .1
הוא כלהלן:

"תוספת
)תקנה 1(

בשקלים חדשים

1. בעד -

2,256)1( בקשה לרישום מפלגה או בקשה לשינוי רישום

66)2( רישום שינוי על פי דיווח

115)3( עיון בבקשה ובמסמכים שצורפו לה

66)4( עיון בפנקס המפלגות

321)4א( עיון בקובץ של הרשם

)5( קבלת מידע באמצעות -

66)א( דף מחשב, עד 5 עמודים

9לכל עמוד נוסף

2)ב( צילום, לכל עמוד

9".)6( אימות מסמך, לכל דף מחשב או עמוד צילום

כ"ח בכסלו התשפ"א )14 בדצמבר 2020(
י ל א ו מ ש ל  כ י )חמ 3-2431-ת2(      מ

              רשמת המפלגות 

שינוי סכומים

ק"ת התשנ"ג, עמ' 730; התשע"א, עמ' 1256; התש"ף, עמ' 218.  1
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הודעת העמותות )אגרות(, התשפ"א-2020
בתוקף סמכותי לפי תקנה 3)ג( לתקנות העמותות )אגרות(, התשנ"ח-11998 )להלן - 

התקנות(, אני מודיעה לאמור:

עקב שינוי המדד, נוסח התוספת לתקנות, מיום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021(,   .1
הוא כמפורט להלן:

"תוספת
)תקנה 2(

האגרה בשקלים חדשים

1. בקשה לרישום -
)א( בעד הגשת בקשה לרישום עמותה לפי סעיף 2 לחוק, 

756לא כולל דמי פרסום ברשומות
כעמותה,  קיימת  אגודה  לרישום  בקשה  הגשת  )ב( בעד 

756לפי סעיף 60 לחוק, לא כולל דמי פרסום ברשומות
2. אגרה שנתית לגבי כל שנה שלאחר שנת הרישום -

1,133)א( אם שולמה האגרה השנתית עד לסוף חודש מרס
סוף  ולפני  מרס  חודש  סוף  לאחר  האגרה  שולמה  )ב( אם 

אותה שנה
1,505

לפי שיעור האגרה )ג( אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה
המשתלמת לאחר סוף 

חודש מרס של שנת 
התשלום בפועל

התאגדותה  שנת  לאחר  הראשונות  בשנתיים  )ד( עמותה 
או עמותה שמחזור ההכנסות השנתי שעליו דיווחה בדוח 
האחרונה  הכספים  לשנת  ביחס  לרשם  שהגישה  המילולי 
השנה  ערב  מילולי  דוח  להגיש  עליה  היה  לגביה  אשר 
שלגביה נדרש תשלום האגרה, אינו עולה על סך של 300,000 

שקלים חדשים

149

3. הגשת הצעת מיזוג כמשמעותה בפרק ד2 לחוק, לכל עמותה 
מתמזגת

756

4. אגרות שונות בעד שירותי הרשם -
33)א( עיון בתיק העמותה הסרוק באינטרנט, לכל עמותה

בדואר
בלשכת 

הרשם

4247)ב( קבלת תקליטור )CD( צרוב של תיק עמותה סרוק
)ג( קבלת העתק מסמך מסוים מתיק העמותה הסרוק, לכל 

מסמך -
שינוי  תעודת  או  עמותה  של  התאגדות  )1( תעודת 

שם של עמותה
10

25".)2( מסמך אחר

כ"ט בכסלו התשפ"א )15 בדצמבר 2020(
)חמ 3-1389-ת2( 

י ב ק ע י ל  ג י ס  
ממלאת מקום המנהלת הכללית  

של משרד המשפטים  

שינוי סכומים

ק"ת התשנ"ח, עמ' 974; התשע"ח, עמ' 32; התש"ף, עמ' 309.  1
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סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 3.24 שקלים חדשים 

תיקוני טעויות

בכללי משק החשמל )אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן ספק שירות 
חיוני( )תיקון מס' 5(, התשפ"א-2020, שפורסמו בקובץ התקנות 8952, התשפ"א, עמ' 706 -

)1( בסעיף 40, פסקה )4( - צריכה להימחק;

)2( בסעיף 64)2(, במקום פסקה )2( צריך להיות: 

")2( בסעיף )ב()1(, אחרי "בכתב" יבוא "על ידי המחלק";

)3( בסעיף 77)3(, במקום פסקת משנה )א( צריך להיות:

")א( בסעיף קטן )1(, במקום "בעל רישיון חלוקה או הולכה, לפי העניין" יבוא "ספק 
שירות חיוני רשת" ובמקום "ספק השירות החיוני" יבוא "ספק השירות החיוני רשת";";

)4( בסעיף 82)5(, במקום "לפני המילים" צריך להיות "במקום";

)5( בסעיף 140)6()ג(, במקום פסקת משנה )ג( צריך להיות:

תיקון של  תחילתו  ערב  כנוסחה  35יט  מידה  "באמת  במקום  )5()ג(,  קטן   ")ג( בסעיף 
מס' 5" יבוא "באמת מידה 35יט1";".

)חמ 3-3178-ת2( 
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